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 Předložená diplomová práce obsahuje 62 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, sedmi kapitol a závěru. Vnější úprava práce je pěkná. Okruh použité literatury 

je poměrně obsáhlý a přiměřený zvolenému tématu. Práce je doplněna přehlednými a 

ilustrativními tabulkami. Po formální stránce splňuje předložená diplomová práce 

požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku sice tradiční, avšak 

současně poměrně obtížnou, vyvolávající nejen mezi veřejností, ale též v teorii i 

v aplikační praxi časté diskuse. Jde proto o téma bezesporu aktuální a jeho zpracování 

je určitě přínosné. Téma je přiměřeně náročné na zpracování pramenného materiálu a 

dosti na samotné zpracování, a to s ohledem na rozmanitost výtržnických projevů a 

potřebu jejich odlišení od jednání netrestní povahy. 

 

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

práce, se nejprve zabývá vývojem právní úpravy výtržnictví na našem území. Správně 

si zde všímá i zneužívání tohoto trestného činu k postihu účastníků akcí namířených 

proti tehdejšímu politickému režimu. 

 

 Jádrem diplomové práce jsou následující kapitoly věnované analýze zákonných 

znaků zkoumaného trestného činu, včetně problematiky souběhu a vztahu ke správní 

odpovědnosti. Diplomantka se zde opírá o zpracovanou literaturu a judikaturu a 

správně se zejména soustřeďuje na problematické znaky: výtržnost, hrubá neslušnost, 

veřejně a na místě veřejnosti přístupném, které v intencích zpracovaných pramenů 

interpretuje.  

 

 Pátá kapitola práce představuje exkurz do vybraných zahraničních právních 

úprav (Slovensko, Německo, Rakousko, Rusko). Kladně třeba hodnotit, že 

diplomantka se neomezuje na reprodukci právní úpravy, ale provádí srovnání 

s úpravou českou a hledá podněty pro zlepšení tuzemské úpravy. 

 

 Po dohodě s vedoucím diplomové práce se v šesté kapitola své práce 

diplomantka soustředila na vybraný aktuální fenomén, kterým je divácké násilí. Zde 

mapuje legislativní i organizační aktivity směřující k potlačení uvedeného negativního 

jevu a zejména analyzuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce, jakož i možnost konání hlavního líčení přímo na sportovním stadionu. Podrobně 

se pak zabývá zkušenostmi s diváckým násilím ve Velké Británii.  

 



  

Poslední kapitola práce je pak věnována vybraným druhům výtržnického 

jednání (obnažování, exhibicionismus, napadání záchranářů a prostituce). 

 

 V závěru své práce diplomantka shrnuje poznatky a stanoviska, ke kterým ve 

své práci dospěla. Stávající úpravu považuje za vyhovující, pouze doporučuje zvláštní 

ustanovení postihující specifika výtržnického jednání na sportovních stadionech. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomantka 

prokázala, že se seznámila se zkoumanou problematikou, jak pokud jde o právní 

úpravu, tak pokud jde o odbornou literaturu a další prameny, o které se ve své práci 

opírá. Přinejmenším pokud jde o partie věnované fenoménu diváckého násilí, na který 

se diplomantka ve druhé části své práce zaměřila, nelze diplomantce upřít samostatný 

a tvůrčí přístup. Předložená diplomová práce po formální i po obsahové stránce 

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

 

Při obhajobě své práce by diplomantka mohla blíže vyjádřit svůj názor na 

význam a účinnost konání soudního nebo přestupkového řízení přímo na sportovním 

stadionu. 
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