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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika trestného činu výtržnictví se těší stálému zájmu. 
V praxi jde o frekventovaný trestný čin. Poměrně obecně formulovaná skutková podstata 
skýtá dostatečný prostor k subsumpci různorodých jednání pod tento trestný čin. Lze také 
uvažovat o změnách (či dokonce vypuštění) tohoto ustanovení s ohledem na zásadu 
subsidiarity trestní odpovědnosti. Diplomantka si za cíl práce vytkla (1) nastínění 
současných i minulých problémů souvisejících s tímto trestným činem, (2) zhodnocení 
legislativních změn, (3) formulaci vlastních návrhů.   
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva a kriminologie, 
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala potřebné množství údajů, z nich 

vybrala relevantní informace, 
- použité metody – odpovídající tématu (diplomantka používá běžné výkladové metody a 

prostředky, při výkladu logickém jsou aplikovány standardní logické argumenty). 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce – diplomantce se podařilo stanovené cíle zásadě dosáhnout, zvláště 
oceňuji, že se uvážlivě pokouší o formulaci návrhů de lege ferenda; je mi sympatické, že si 
je vědoma limitů represivního řešení a podporuje užití preventivních nástrojů, 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují, 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autorka v dostatečném 
rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem; okruh použitých pramenů odpovídá tématu, 
cizojazyčná literatura využita nebyla; diplomantka prokázala schopnost tvůrčího zpracování 
dostupné literatury; cituje v zásadě správně; 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – odpovídající, 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - text je doplněn o přílohy, především v podobě tabulek, 

které vhodně ilustrují zvolenou problematiku,  
- jazyková a stylistická úroveň – bez výhrad; práce je i po jazykové a stylistické stránce 

standardní, překlepy jsem neobjevil. 
 
 



4. Případné další vyjádření k práci: Práce je  pěkným zpracování zvoleného tématu. Závěr je 
vhodným završením tématu.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Odůvodněte Váš návrh na zavedení samostatné skutkové podstaty věnované výtržnictví 
páchaném při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích. 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
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doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
     oponent práce     


