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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení (0 bodů). 

Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí jeden či více klíčových částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či diskutovaných poznatků (1-2). 

Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, 
je příliš dlouhý, je matoucí (3-4). 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

Abstrakt obsahuje všechny klíčové části, nicméně jejich obsah je nevyvážený a vypovídací 
hodnota některých částí velmi nízká. Východiska práce jsou formulována neobratně, pro 
čtenáře bez většího vhledu do problematiky jsou až matoucí. Metody jsou konkretizovány 
nedostatečně, naopak definice nepravděpodobnostních metod je nadbytečná. Zmínka o 
rozhovoru s dopravním psychologem vybraného metodou záměrného výběru vzbuzuje již v této 
části pochybnosti o zvolené výzkumné metodologii. Přesto výsledky i závěr naznačují získání 
zajímavých poznatků v oblasti užívání návykových látek v dopravě a s tím souvisejícími postihy 
řidičů. Některá tvrzení se však jeví jako vyloženě nesprávná („Ve výzkumném soboru 50 
ukončených soudních spisů nebylo ani v jednom dokumentu o zdravotním vyšetření lékařem.“), 
neboť by odporovala běžné praxi i standardní metodice vyšetření řidičů na přítomnost 
návykových látek v organismu, což se v tak vysokém počtu případů jeví vysoce 
nepravděpodobné, ostatně i vlastní obsah práce nakonec tvrzení o absenci zdravotních 
vyšetření vyvrací. 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše chybí, význam/přínos práce je pochybný, 
neposkytuje odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled předešlých výzkumů a/nebo 
nekriticky přejat, reference na práci jiných autorů je nepřiměřená (0-4). 

Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu byla vybrána adekvátní odborná literatura. 
V práci je referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. Byla provedena rešerše 
předešlých výzkumů (ale jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 
referováno (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k 
tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a 
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15). 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 
předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

Diplomantka reflektuje ve své práci základní literaturu k tématu, kterou však nedokázala 
systematicky použít, resp. výběr citací není zcela přiléhavý. Autorka především opomněla 
definovat termín trestné činy v dopravě, tedy ústřední téma práce. Namísto toho se vztahuje 
k členění drogové kriminality, využívané ve vztahu k tzv. nelegálním drogám, což je v kontextu 
práce poněkud zavádějící. Aniž by si ohraničila trestné činy v dopravě pro účely diplomové 
práce, bez dalšího zužuje další výklad i výzkumnou část výhradně na trestný čin Ohrožení pod 
vlivem návykové látky, aniž by reflektovala další trestnou činnost (např. související s následky 
řízení pod vlivem návykových látek). Je s podivem, že autorka se dopustila této chyby i přesto, 
že ve svých citacích zahrnuje např. učebnici Kriminologie od Gřivny, T. a kol., vydanou v roce 
2014 nakladatelstvím Wolters Kluwer, která obsahuje speciální kapitolu, která se trestnou 
činností v dopravě systematicky zabývá. 

Přestože se diplomantka zabývá primárně Ohrožením pod vlivem návykových látek, zcela 
opominula dostupnou a navíc rozsáhlou judikaturu k tomuto tématu (např. k tématu znaleckých 
posudků ve vztahu k posouzení znaku vyloučení způsobilosti řídit), což posléze ovlivňuje její sběr 
dat i nesprávná očekávání ve vztahu k justici, a tedy i nesprávnou interpretaci výsledků 
výzkumné části, resp. jejich (ne)promítnutí do Diskuse. 

Diplomantce se taktéž nepodařilo zohlednit širší právní rámec problematiky řízení pod vlivem 
návykových látek. Byť odkazuje na právní úpravu zdravotní způsobilosti řidičů, nijak tuto oblast 
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nespojuje s následky trestání, zejména uložených trestů zákazu činnosti a nesprávně tedy 
hodnotí dopady trestů na řidiče ve vztahu k možnosti znovu získat řidičský průkaz. Stejně tak 
diplomantka nesprávně hodnotí úlohu soudů ve vztahu k postihu řidičů, když očekává 
posuzování zdravotního stavu jako takového ve vztahu k budoucí možnost řídit, což nepochybně 
není rolí trestních soudů.  

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru nebo popisu jedné nebo více částí práce, 
zvolené metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0-4). 

Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na dostatečné úrovni a umožňují porozumět 
použitým metodám a postupům (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 
odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

Výběr vzorku je poněkud zmatečný, v abstraktu práce autorka avizuje výzkum spisů Obvodního 
soudu pro Prahu 2, ze zbylého obsahu diplomové práce však vyplývá, že měla k dispozici spisy 
Okresního soudu pro Prahu – východ. Z hlediska reliability a validity dat však tato skutečnost 
může přinášet značné rozdíly ve výsledku (byť není nakonec zcela jasné, zda se jedná o výzkum 
kvalitativní či kvantitativní). Obvodní soud pro Prahu 2 by byl v rámci záměrného výběru 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky smysluplný. Autorka by fakticky zkoumala 
trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky na území hl.m.Prahy, neboť ve zkoumaném 
období byl Obvodní soud pro Prahu 2 (a dosud je) specializovaným soudem pro hl.m.Prahu pro 
trestné činy v dopravě, tedy pro celý kraj. Současně by jeho spisová agenda poskytla 
dostatečnou variabilitu dat s ohledem na vysoký výskyt užívání návykových látek na území hl. 
m. Prahy. Proto vedoucí práce realizaci výzkumu u tohoto soudu klientce s výše uvedeným 
vysvětlením doporučila. Záměrný výzkum soudních spisů u Okresního soudu Praha – východ 
však postrádá „záměr“, ledaže by tímto záměrem byla ochota soudní úřednice spisy poskytnout, 
což nakonec autorka na str. 56 nakonec potvrdila.  

Kromě nejasností s výběrem soudu nejsou z popisu metodologie výzkumu v zásadě jasná 
kritéria výběru soudních spisů, jak velký byl základní soubor atd. Stejně není jasné, jaké 
konkrétní dokumenty ze spisu studentka zkoumala, je však zřejmé, že jejich obsah a vypovídací 
hodnotu nedokázala posoudit (viz již zmíněné tvrzení o absenci lékařských vyšetření, byť odběr 
moči/krve pro účely laboratorního vyšetření je standardně spojen s lékařských vyšetření. Není 
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jasné, zda diplomantka neměla na mysli spíše absenci psychiatrických znaleckých posudků.). 
Z práce není zřejmé, jaký typ rozhodnutí autorka zkoumala. Z tvrzeného chudého obsahu spisů 
se zdá, že se patrně mohlo jednat jen o spisy, které byly pravomocně ukončeny vydáním 
trestního příkazu, to se však vedoucí práce pouze dohaduje dle své zkušenosti, které se ovšem 
týkají rozhodovací praxe Obvodního soudu pro Prahu 2, nikoli rozhodovací praxe Okresního 
soudu Praha – východ.  

Autorka si zjevně neohraničila cíle výzkumu, když cíl avizovaný v abstraktu není v souladu 
s rozšířením cíle na str. 53 o zmapování současné situace problematiky dopravně 
psychologického vyšetření. Autorce patrně není jasný proces navrácení řidičského průkazu, kdy 
po vykonání soudem uloženého zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení, event. po 
podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, řidič dále žádá o navrácení 
řidičského průkazu za splnění dalších podmínek magistrát (obecní úřad s rozšířenou 
působností), a jedná se tedy o agendu mimosoudní.  

Práce má sice poměrně jasnou strukturu, nicméně v teoretické části diplomantka vrší jednotlivé 
informace, které se k tématu sice vztahují, ale nejsou nijak logicky propojeny. Byť v zásadě 
popisuje aktuální právní úpravu, je zjevné, že primární zdroje, totiž samotné právní normy 
v zásadě nepoužila a čerpá zejména z internetových zdrojů, určených laické veřejnosti a 
částečně z obsahu komentáře k zákonu. Citované poznatky však nijak nerozvádí ani kriticky 
nehodnotí. Diplomantka rozsáhle cituje zejména publikace Blažejovského Drogy v dopravě, a to 
i v částech, které by si zasloužily citace od autorů s příslušnou odborností (např. části týkající se 
toxikologie je vhodnější citovat z pramenů toxikologických, části týkající se např. užívání 
návykových látek a problémů s tím spojeným je nepochybně vhodnější citovat z primárních 
adiktologických či psychiatrických zdrojů než druhotně z publikace Blažejovského, byť se jedná o 
kvalitní zdroj). Tvrzení ohledně vlivu a detekovatelnosti drog jsou navíc v řadě případů velmi 
povrchní (např. u heroinu, u LSD zmínka o obtížné detekovatelnosti, u marihuany existují 
poměrně bohaté publikační zdroje účinků na řidiče např. od australských autorů). Autorka 
žádným způsobem nereflektuje důkazní hodnotu výsledků testů při řešení přestupků či trestných 
činů v dopravě, opomíjí i v tomto smyslu zcela zásadní  Metodický pokyn pro postup při 
vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi a/nebo v moči, který byl zveřejněn v částce 
9, ročníku 2012 Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky a který by jí pomohl 
porozumět výsledkům detekčním metod a tedy posléze i lépe porozumět rozhodovací praxi 
soudů, kterou de facto zkoumala ve výzkumné části, a jejich nedostatkům. Na druhou stranu lze 
ocenit zájem autorky o rehabilitační programy určené pro řidiče. 
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Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací nebo s interpretací výsledků (0-8). 

Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně konzistentní. Některé interpretace výsledků 
jsou přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek (9-16). 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24-30).  

Jak výše uvedeno, práce obsahuje řadu nedostatků v teoretické i výzkumné části, které nelze 
nahradit vhodnou interpretací. Např. nevhodně jsou prezentovány zjištěné hodnoty návykových 
látek v krvi řidičů (průměrné hodnoty), přičemž data nezohledňující použitou detekční metodu, 
takže jejich vypovídací hodnota je nespolehlivá (není zřejmé, zda se autorka zabývala tím, zda 
výsledky nepochází pouze z imunochemického screeningu, čemuž by napovídala nejvyšší 
hodnota naměřená metamfetaminu 520 ng/ml).  

Autorka navíc zcela nesprávně předpokládá (str. 78 uprostřed), že tzv. limitní hodnoty 
návykových látek v krvi řidičů (nařízení vlády č. 41/2014 Sb.) jsou hodnoty pro spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek, byť při jejich zjištění se „pouze“ má za to, 
že řidič byl pod vlivem návykových látek (a tedy jej lze postihnout minimálně za přestupek řízení 
pod vlivem návykové látky, případný trestněprávní postih je otázkou dalšího dokazování). 
Otázka trestů uložených vedle zákazu činnosti není také přiměřeně reflektována, zejména co se 
týče vhodnosti ukládaných typů trestů.  

Výsledky práce nelze označit jako korektní. Autorka zjištěné výsledky v zásadě nediskutuje. Byť 
jí zjištěná rozhodovací praxe soudů je v  rozporu s judikaturou (kdy soudy opakovaně judikují 
nutnost zjišťovat, zda konkrétní řidič je ve stavu vylučujícím způsobilost řídit znaleckými 
posudku v konkrétní kauze), autorka tento postup nijak nekomentuje, pouze se pozastavuje nad 
tím, podle čeho soudy vlastně postupují (ovšem mýlí se v to, že by neměly k dispozici žádná 
lékařská vyšetření). Autorka vhodně upozorňuje na účinnost rehabilitačních programů, když 
očekává jejich příznivý dopad i v našich podmínkách. Odkazuje však na mimotrestní právní 

9 / max. 30 



 

6 

 

normu, kdy zákonem č. 247 (str. 80 dole) má zřejmě na mysli zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů v platném znění, což je ovšem předpis mimotrestní a není zřejmé, jaké autorka 
předpokládá dopady v rovině trestního práva, které je hlavním tématem její diplomové práce. 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2). 

Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně 
z etického hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního charakteru (3-5). 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8). 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 

Diplomantka zmiňuje etické aspekty práce a v konečném důsledku se nedopustila ve výzkumné 
části jednání, které by poškozovalo odsouzené, jejichž spisy měla k dispozici, tj. neuvádí jejich 
osobní údaje ani je jiným způsobem nepoškozuje, protože s nimi fakticky nepřišla do kontaktu. 
Po právní stránce však bylo nakládání se spisy diskutabilní, diplomatka nijak neřeší, kdo jí 
umožnil nahlížení do spisů. Navíc patrně zaměňuje informovaný souhlas s podpisem prohlášení 
o mlčenlivosti, zřejmě na dokumentu vytvořeném soudem.  

5 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky aktuálním nebo praktickým problémem 
nebo není na odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí některá z jejích 
klíčových částí, neodpovídá rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0-3). 

Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně aktuální nebo praktický problém v kontextu 
oboru. Text je z hlediska obsahového i formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má 
jasnou strukturu (4-7). 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 
zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 
formální strukturace textu (8-11) 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 

Práce řeší, resp. měla řešit, aktuální i praktický problém související s problematikou užívání 

3 / max. 15 
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návykových látek a řízení motorových vozidle. Přínos práce z hlediska oboru je velmi limitovaný, 
zejména s ohledem na faktické a metodologické chyby. Zajímavá snad mohou být zjištění 
ohledně proporcionálního rozložení různých typů látek u řidičů odsouzených za trestný čin 
Ohrožení pod vlivem návykové látky u daného soudu, nicméně nejsou prezentovány vhodně 
(průměrné hodnoty) a nezohledňující použitou detekční metodu, takže jejich vypovídajíc 
hodnota je nespolehlivá. Ze závěrů a diskuse nevyplývá, že by si autorka byla vědoma chyb, 
kterých se dopustila. 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Práce se zabývá velmi aktuální tématem. Měla tak ambici přinést významné poznatky o rozhodovací praxi 
soudů v oblasti trestných činů v dopravě, resp. trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. 
Možnost nahlédnout do soudních spisů a seznámit se s obsahem rozhodnutí i důkazy, dle nichž soud věc 
posuzoval, skýtaly jedinečnou šanci důkladně popsat aktuální praxi, odhalit slabiny a navrhnout možná 
východiska. Tato šance však bohužel vešla vniveč, primárně zřejmě v důsledku nezvládnutí teoretických 
východisek tématu i základní výzkumné metodologie. Je otázkou, zda autorka má své vlastní výzkumné 
podklady ve stavu, které ji umožní reflektovat výhrady zde uvedené. Pokud ne, znamená to pro ni de facto 
opakovat sběr dat. 
Podrobné komentáře k obsahu práce jsou uvedeny výše u jednotlivých částí oponentského posudku. 
S ohledem na nepříznivé hodnocení uvádí vedoucí práce následující:  
Studentka chtěla původně práci předkládat již v červenci 2016. S ohledem na to, že se jí teprve začátkem 
července 2016 podařilo zajistit přístup k soudním spisů, akceptovala důrazné doporučení vedoucí práce 
předložit práci k posouzení až v zimním semestru.  
Studentka práci sice konzultovala písemně i ústně, nicméně sběr dat provedla bez předchozí konzultace 
v září, patrně aniž by měla dostatečně zvládnuté téma po stránce teoretické, ačkoliv byla na nutnost 
znalosti teoretického rámce upozorněna.  Na nepromyšlenost metodologie byla upozorněna jak vedoucí 
práce, tak vyučujícím v rámci Diplomového semináře, kde svou výzkumný záměr taktéž prezentovala. První, 
ovšem již pokročilou verzi práce tak studentka odevzdala koncem listopadu 2017. Vedoucí práce 
upozorňuje, že stejné výtky diplomantka obdržela již před odevzdáním finální verze práce. Studentka část 
výtek zapracovala, s podstatnými výhradami se ji však zjevně nepodařilo se vypořádat.   

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak by mělo probíhat řízení o trestném činu o ohrožení pod vlivem návykových látek tak, aby 
účelně a spravedlivě postihovalo jeho pachatele? 

2. Jaká trestní opatření byste doporučovala jako vhodná pro pachatele trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky? 

Body celkem 28 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci nedoporučuji k obhajobě 

Datum  16. 1. 2017 
Jméno a příjmení, podpis Hana Fidesová  
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 
k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 
Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 

Dobře 60–41 70–56 

 


