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 Předložená diplomová práce obsahuje 76 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, osmi kapitol a závěru. Vnější úprava práce je dobrá. Okruh použité literatury je 

přiměřený zvolenému tématu, a to s ohledem na specifické zaměření práce. Práce je 

doplněna několika ilustrativními přílohami. Po formální stránce splňuje předložená 

diplomová práce požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku jednoho z typických 

projevů výtržnického jednání, označovaného zpravidla jako „divácké násilí“. Jde proto 

o téma aktuální a jeho zpracování je přínosné. Téma je náročné na zpracování 

pramenného materiálu i na samotné zpracování, a to s ohledem právě na užší zaměření 

práce, když zkoumané problematice nebývá v odborné právnické literatuře věnována 

větší pozornost. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje zaměření a cíl své 

práce, se nejprve zabývá rozborem zákonných znaků trestného činu výtržnictví a jejich 

vztahem k fenoménu diváckého násilí. Souhlasit třeba s výtkou ohledně nejasného 

odlišení případů trestní a správní povahy i s výtkou ohledně neurčitosti některých 

zákonem používaných pojmů, jejichž obsah je upřesňován až teorií a judikaturou. 

Diplomantu třeba přisvědčit i v tom, že zákonný znak „organizovanosti“ utkání může 

vyvolávat určité rozpaky, jakož i v tom, že pojem „průběh utkání“ je třeba 

interpretovat extenzivně a neomezovat jej pouze na „hrací dobu“. Důvodný je i názor 

diplomanta, že samotné zařazení „sportovního utkání“ mezi typické případy situací, při 

kterých je výtržnické chování trestné, je významným signálem z pohledu 

preventivního působení trestního práva. 

 

 Diplomant se dále zkoumanému jevu věnuje z pohledu kriminologického, 

zejména pokud jde o osobu pachatele, jeho motivaci a typický způsob páchání útoků. 

Byť se zde diplomant opírá o literární prameny, je tato partie práce přínosná i pro 

odborného čtenáře, zejména pokud jde o analýzu sociálních skupin označovaných jako 

„ultras“ a „hooligans“.  

 

 V souvislosti s rozborem zkoumaného negativního společenského jevu se 

diplomant důvodně věnuje i trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce, který byl do katalogu trestů zařazen právě z důvodu efektivního 

postihu osob dopouštějících se diváckého násilí a preventivního působení proti tomuto 

diváckému násilí. Pokud pak diplomant poukazuje na některé problémy praktické 

realizace výkonu tohoto trestu, činí tak oprávněně. 



 

 V neposlední řadě se diplomant zabývá rovněž preventivními aktivitami, 

zejména ve formě technických, organizačních a pořádkových opatření. Jedná se ovšem 

spíše o preventivní aktivity zaměřené proti podmínkám, než proti vlastním příčinám 

zkoumaného jevu. V této souvislosti je pak práce doplněna informacemi o 

preventivních aktivitách ve vybraném tuzemském fotbalovém klubu a rovněž v Anglii, 

z nichž mnohé jsou skutečně podnětné. 

 

 V poslední kapitole své práce pak diplomant formuluje některé náměty de lege 

ferenda. Souhlasit lze s názorem, že mechanické přejímání právní úpravy z odlišného 

systému právní kultury nemusí být vždy vhodné, protože kriminalizace určitých 

jednání v našem právním systému může mít povahu nejen deliktu trestněprávního, ale 

rovněž administrativněprávního, což právě v úpravě common law nebývá odlišováno.  

 

 V závěru své práce pak diplomant stručně shrnuje poznatky, ke kterým ve své 

práci dospěl. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit kladně. Diplomant 

prokázal skutečně hlubokou znalost zkoumaného negativního společenského jevu a 

nesporně věnoval nemalé úsilí po opatření pramenů informací, včetně informací 

získaných z praxe, jakož i studiu a zpracování těchto informací. Úroveň 

kriminologicky orientovaných partií práce je vyšší, než partií zabývajících se právní 

úpravou de lege lata.  

 

Předložená diplomová práce po formální i po obsahové stránce splňuje všechny 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při obhajobě své práce by se diplomant mohl vyjádřit k otázce, zda zákaz 

návštěv sportovních utkání může být soudem uložen jako tzv. „přiměřené omezení“ 

v rámci výkonu jiného trestu. 
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