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1. Aktuálnost (novost) tématu: Neotřelé téma, které značně přesahuje materii trestního práva. 

Trestní právo tak ve skutečnosti tvoří určitá báze pro ilustrativní případy, kterými se autor snaží 

poukázat na tzv. kazuistický pozitivismus, jehož projevy nejsou zdaleka doménou jen oboru 

trestního práva. Přitom je třeba přiznat, že v trestním právu má (může mít) konsekvence téměř 

fatální pro osoby, proti níž se trestní řízení vede. Je proto zcela na místě otázka, kterou diplomant 

nastolil, zdali takový kazuistický pozitivismus není v rozporu se zásadou nulum crimen sine lege. 

Zvolené téma je vhodně vybráno.   

 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba poznatky z oboru trestního práva, ústavního práva a teorie 

práva; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval přiměřené množství 

informací; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou 

strukturu. Diplomant nejprve vymezuje pojem kazuistického pozitivismu, následně uvádí 

příklady, na něž navazuje obecná formulace problému a nabízí se též určitá řešení (obrana 

proti kazuistickému pozitivismu. Vytknout lze pouze zbytečně stručný závěr, který 

obsahově nereflektuje celkový rozsah práce. Naopak, dílčí závěry jsou přínosné. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citace literatury jsou 

standardní, poznámkový aparát diplomant využívá i k dalším poznámkám nad rámec 

citovaného zdroje. Okruh použitých zdrojů je odpovídající, především je pracováno 

s judikaturou. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – většinu práce tvoří vlastní úvahy autora, 

vycházeje z druhu kvalifikační práce, jde o analýzu více než dostačující. V případě jiného 

druhu kvalifikační práce (rigorózní či disertační) by bylo zapotřebí postihnout i historické 



souvislosti.  

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - vlastní text je po formální stránce zcela v pořádku, 

v poznámkovém aparátu nejsou zásadní nedostatky. 

- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, občasné písařské chyby nesnižují kvalitu práce 

(str. 48 – „zaujala“), doporučuji u odborné práce vystříhat se až zbytečným odlehčováním 

textu žurnalismy či beletristickým vyjadřováním. 

 

4. Případné další vyjádření k práci: Diplomant předložil práci, která provokuje k zamyšlení. 

S ohledem na téma a jeho zpracování jde o práci nejen originální, ale i unikátní. Zpracování je 

zdařilé, byť jistě nikoliv dokonalé. To však není u prací tohoto druhu vyžadováno. Naopak, ve 

srovnání s jinými diplomovými pracemi jde o práci nadstandardní úrovně. Jsem toho názoru, že by 

diplomant měl pokračovat dále ve studiu, protože disponuje značným teoretickým potenciálem a 

byla by škoda toho nevyužít.   

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Shrnutí „obrany“ proti kazuistickému pozitivismu a vůbec otázka, zdali lze zcela eliminovat. 

 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

 

 

V Praze dne 22. června 2013 

                                                                                                

 

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce     


