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1. Aktuálnost (novost) tématu: Opilství nepatří v praxi mezi příliš časté trestné činy, ba právě naopak. 
Přesto patří problematika přístupu k činům jinak trestným spáchaným osobami jednajícími v zaviněné 
nepříčetnosti k základním otázkám trestněprávní nauky, s nimiž se nutně musí vypořádat i zákonodárce a 
následně praxe. Nejde při tom o pouhý výklad jednoho ustanovení zvláštní části trestního zákoníku, ale též o 
hlubší rozbor základů trestní odpovědnosti. I s ohledem na změny v nové zákonné úpravě tak jde o téma stále 
živé a aktuální, tedy vhodné ke zpracování v diplomové práci. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva hmotného, z kriminologie, ale též 
ze soudní psychiatrie a psychologie, příp. dalších doprovodných věd kriminálních, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant se měl zabývat současnou právní úpravou, měl 
zohlednit judikaturu ji vykládající, příp. provést srovnání historické či mezinárodní, či provést 
vlastní výzkum výskytu tohoto trestného činu v praxi, 

- použité metody – odpovídající tématu. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Diplomant rozdělil práci do deseti základních částí, které doplnil o úvod a 
závěr. Nejprve se v části 1. věnoval základním teoretickým východiskům trestného činu opilství. 
Následně stručně zmínil historický vývoj této skutkové podstaty. Poté se v části třetí již věnoval 
jednotlivým znakům skutkové podstaty trestného činu opilství. Po rozboru skutkové podstaty velmi 
stručně zmiňuje institut actio libera in causa (kapitola 4.), který ovšem poněkud nevhodně umístil 
před pojednání o teoretických přístupech k trestnému činu opilství (kapitola 5.), o otázkách trestné 
součinnosti na tomto činu (kapitola 6.) a otázkách souběhu (kapitola 7.). Diplomant zřejmě chtěl po 
rozboru jednotlivých znaků skutkové podstaty trestného činu opilství odlišit jiné instituty, aniž by 
zbytečně musel odkazovat na jinou pasáž práce. Z ustanovení rozšiřujících dosah § 360 tr. zákoníku 
rozebírá diplomant pouze otázky trestné součinnosti, a to pouze účastenství (v širším smyslu), jiné 
formy trestné součinnosti nezmiňuje, kapitolu a ani další pozornost nevěnoval otázkám vývojových 
stadií trestné činnosti, a to pokud jde jak o trestný čin opilství, tak i čin jinak trestný. Ostatně činu 
jinak trestnému nevěnuje zvláštní subkapitolu v rámci pojednání o znacích skutkové podstaty 
trestného činu opilství, pokud by jej považoval za znak skutkové podstaty, popř. samostatnou 
kapitolu, pokud by jej jako objektivní podmínku trestnosti považoval za znak stojící mimo 
skutkovou podstatu (německé pojetí). Činu jinak trestnému věnuje pozornost až v deváté kapitole o 
kriminologických aspektech trestného činu opilství, ovšem zde i s ohledem na zaměření kapitoly se 
nevěnuje právnímu rozboru tohoto znaku. Při tom (ne)naplnění tohoto znaku přináší četné právně-
dogmatické i praktické problémy. Ještě předtím se v kapitole osmé věnuje otázkám trestání trestného 
činu opilství. Práci uzavírá stručným výkladem úpravy téhož trestného činu v zahraničí, k čemuž si 
vybral v této spojitosti tradičně zmiňované země jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko a 
Slovensko.  

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Autor obvykle cituje z cizích 



prací standardním způsobem. Přehled použité literatury poskytuje přehled o odborných článcích a 
studiích na dané téma v České republice (z těch významnějších pojednání v přehledu chybí 
především článek Dolenského z Bulletinu advokacie o opilství, případně významnější a méně 
dostupné práce staršího data, např. Rálišova monografie o příčetnosti), autor zmiňuje též některé 
standardní základní prameny, jako jsou aktuální učebnice a komentáře (v tomto směru mohl být 
přehled rozsáhlejší, zmínit mohl například poslední vydání Solnařových Základů po přepracování 
Císařovou, Fenykem a Vanduchovou a pod., popř. práce ze starších období). Při citaci dodržuje 
jednotný formát ve smyslu ČSN ISO 690, resp. 690-2. Zahraniční literatura není zastoupena vůbec. 
V práci jinak diplomant cituje řádným a standardním způsobem. 

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomant celkem standardním způsobem 
rozebral probíranou skutkovou podstatu trestného činu opilství, zmínil též obecné otázky základů 
trestní odpovědnosti ve spojitosti s probíraným trestným činem, zaujal vlastní stanoviska 
k problematice. Diplomant píše koncizním až velmi úsporným stylem (tomu odpovídá poměrně malý 
rozsah práce), obvykle konstatuje standardně uznávané názory, přesto v některých otázkách 
(především naplnění jednotlivých znaků skutkové podstaty) mohl být rozbor rozsáhlejší, větší 
pozornost měla být věnována pojmu čin jinak trestný, jakož i vývojovým stadiím trestného činu 
opilství, byť odpovědi na tyto otázky značnou měrou vyplývají z jiných pasáží práce, především 
z teoretických východisek trestného činu opilství. Velký přínos práce k současné nauce a 
dosavadnímu stavu poznání je třeba spatřovat především v rozboru kazuistiky, diplomant si vyžádal 
a zpracoval poměrně značné množství rozsudků soudů z období let 2010-2011, které zčásti v práci 
cituje a na nichž názorně ukazuje rozdílnost výsledků jednotlivých teorií, jakož i přístup k postihu 
tohoto trestného činu. Z rozboru je patrné, že při trestání je zpravidla postihován čin jinak trestný 
s určitou redukcí vyplývající ze stavu nepříčetnosti, rozhodně tomu není tak, jak si přeje značná část 
teorie, aby postihován primárně bylo samo zaviněné přivedení se do stavu nepříčetnosti 
s minimálním (nebo žádným) přihlédnutím k činu jinak trestnému. Diplomant pak na mnoha místech 
dospívá k vlastním odůvodněným závěrům, na druhou stranu rozbor některé problematiky mohl být 
propracovanější (např. actio libera in causa, čin jinak trestný, vývojová stadia, otázky subjektivní a 
objektivní stránky, či trestněprocesní konsekvence). Jen výjimečně lze v práci nalézt odborné 
nepřesnosti (např. zaměňování spisové značky a čísla jednacího, či nepřesné určení okamžiku 
oddělujícího souběh od recidivy – souběhem má být více trestných činů spáchaných dříve, než byl za 
některý „odsouzen“ apod.). 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna standardním 
způsobem. Diplomant v práci výsledky svého kriminologického průzkumu zpracoval formou tabulek 
i grafů. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant užívá spisovného jazyka, práce je psána vcelku čtivě, až 
na výjimky se neobjevují gramatické chyby, jen výjimečně se objevují v práci stylistické nedostatky 
či neobratná vyjádření. 

 
4. Případné další vyjádření k práci: Na práci je pozitivní především vlastní kriminologický výzkum 
vycházející z opatřené kazuistiky, kterou diplomant podrobuje kritickému rozboru a aplikuje na ní teoretická 
východiska a dospívá k vlastním odůvodněným závěrům. Tím diplomant výrazně přispěl k jinak poměrně 
podrobně probrané problematice tohoto trestného činu u nás. To je též hlavní důvod, proč určité nedostatky 
při právním rozboru tuto práci výrazněji nesrážejí a proč jde ve svém celku o práci nadprůměrnou. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Rozebrat vlastní závěry vycházející z kazuistiky, především pak přístup soudů k trestnému činu 
opilství, se zaměřením na to, co je vlastně soudy postihováno, nakolik je čin jinak trestný objektivní 
podmínkou trestnosti, k níž by se nemělo při trestním postihu přihlížet, resp. nakolik jde skutečně o 
výjimku z viny, byť s určitou redukcí trestní sankce, případně zda je existence tohoto trestného činu 
nadále odůvodněná. 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1-2  
 

V Praze dne 25. listopadu 2012 
JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

vedoucí práce 


