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1. Aktuálnost (novost) tématu: Dopravní kriminalita nebývá běžně v učebnicích kriminologie 
zmiňována, samostatnou kapitolu o ní nalézáme jen v rozsáhlejších kriminologických učebnicích, 
převážně pak zahraničních, dnes i ve dvou nejvýznamnějších českých. Na dopravní kriminalitu se 
nesoustředí pozornost kriminologů, přestože jde o téma mimořádně aktuální. Vždyť v dopravě 
umírá výrazně více osob, než při násilné kriminalitě, podobně je též mnohem větší 
pravděpodobnost, že každý z nás se stane obětí kriminálního činu v dopravě, než činu násilné 
povahy. Specifičnost spočívá též v tom, že velká část populace je řidičem nějakého dopravního 
prostředku, takže je současně nejen potenciální obětí takového trestného činu, ale i jeho 
potenciálním pachatelem. Tento druh kriminality tak vykazuje určité zvláštnosti oproti jiným 
druhům kriminality, kterým je třeba se také věnovat. Následky způsobené při dopravní kriminalitě 
jsou často velmi vážné, četnost tohoto druhu kriminality je též vysoká, specifika jsou vykazována 
na straně pachatelů i obětí, navíc neustále se zvyšuje hustota dopravy, počet dopravních prostředků
etc. Specifika se týkají i prevence před tímto druhém kriminality, je možno činit opatření zamezující 
selhání lidského faktoru, je možno činit opatření technického rázu, která budou zaměřena na 
dopravní prostředky, ale též na tzv. objektivní podmínky provozu, zejména na uspořádání, značení a
stav komunikací. Dopravní kriminalita není v trestním zákoníku soustředěna na jednom místě 
v jedné hlavě, je proto třeba se nejprve zabývat tím, jaké trestné činy ve spojitosti s dopravou 
mohou být spáchány. S ohledem na prudký vývoj technologií a rozvoj dopravy tak jde o téma stále 
živé, a proto i vhodné ke zpracování v diplomové práci. Autor si navíc vybral za téma diplomové 
práce jen dílčí aspekty jednoho druhu dopravy, a sice nejčastěji zmiňované dopravy silniční.

2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba především znalosti z oboru kriminologie, ale též z oboru

trestního práva hmotného i procesního, případně i kriminalistiky či dalších doprovodných
věd kriminálních (zejm. trestní politiky),

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka měl rozebrat pojem silniční dopravní 
kriminality, resp. trestných činů v dopravě, následně se zabývat se těmito trestnými činy, 
které lze do tohoto druhu kriminality zařadit, měl se věnovat aktuálním jevům v tomto druhu 
kriminality, k čemuž bylo vhodné využít především různé statistiky, případně též kazuistiku, 
či vlastní kriminologické výzkumy, vhodné se mohlo jevit též provedení srovnání 
historického či mezinárodního, s ohledem na název práce se ovšem autor mohl vydat vlastní 
cestou a věnovat se jen vybraným dílčím aspektům této trestné činnosti,

- použité metody – odpovídající tématu.



3. Kritéria hodnocení práce:
- Logická stavba práce: Diplomant rozdělila práci do pěti číslovaných kapitol, které 

podrobně člení na další podkapitoly, přičemž poslední je závěrem práce. Tuto strukturu dále 
doplnit o nečíslovaný úvod. Již tím působí struktura poněkud zmatečně, neboť úvod 
číslován není, zatímco závěr je. Probírané téma diplomant rozebírá v kapitolách 1. až 4. 
V první kapitole se diplomant správně nejprve zabývá fenomenologií silniční dopravní 
kriminality, upozorňuje i na jiné druhy dopravy. Dále nastiňuje, které trestné činy by mohly 
být a které podle něj lze řadit mezi trestné činy v silniční dopravě. Těmto jednotlivým 
trestným činům se pak podrobněji věnuje, s ohledem na zaměření práce nejde ovšem o 
rozbor detailní. Ve druhé kapitole se zabývá osobou pachatele, jak již v úvodu nastiňuje, 
speciální oddíl věnuje tzv. pirátům silnic, tento spíše bulvární pojem také vysvětluje a 
přirovnává jej k řidiči agresivnímu, které dále třídí. Ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole se 
věnuje trestání, a to nejprve obecně, poté se vyjadřuje k jednotlivým druhům trestů, které je 
možno za trestné činy v silniční dopravě ukládat. Čtvrtou kapitolu věnuje v podstatě tzv. 
třetí koleji sankcionování, a sice procesním odklonů, a to základním třem typů (§ 307, § 309 
tr. řádu, § 70 ZSVM). Strukturu až na uvedenou výhradu ohledně odlišného přístupu 
k úvodu a závěru je možno považovat za zdařilou, byť vynechal např. hojně zmiňované 
téma prevence.

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Přehled použité 
literatury uvádí základní prameny pro diplomantovu práci, jsou zde zmíněny některé 
učebnice, dále práce kriminologické, kriminalistické či z jiných vědních oborů, zmiňuje 
některé monografie a odborné články. Přehled literatury je již poměrně rozsáhlý, byť některé 
typické prameny pro zpracování trestněprávní práce chybějí, nicméně i tak přehled 
odborných prací (nepočítaje novinové články a podobně zdroje) čítá čtyři desítky pramenů. 
Až na dvě výjimky diplomant nezmiňuje cizojazyčné zdroje. Diplomant dodržuje uznávaná 
pravidla pro citaci, uvádí práce v souladu s českými normami ČSN ISO 690, resp. 690-2.

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomant se zhostil práce se ctí, 
v řadě ohledů by bylo možno představit hlubší analýzu, s některými kritickými myšlenkami 
lze vcelku souhlasit, s jinými již méně, často ale chybí podrobnější argumentace svědčící ve 
prospěch a v neprospěch té které varianty. Tak např. k tvrzení, že soudy v menších městech 
ukládají obecně přísnější sankce, než soudy ve městech větších, chybí jakákoliv analýza 
sankcionování, porovnání, zda jde o typově stejné případy, nadto v tomto si trochu 
diplomant protiřečí na jiném místě práce, kde žádá přísnou individualizaci trestání a 
kritizuje soudy za šablonovitý přístup k trestním případům. Podobně např. v pasáži o 
podmíněném zastavení trestního stíhání by si diplomantem nastíněné varianty zasloužily 
podrobnějšího zdůvodnění – proč podle něj je nevhodné postupovat podle § 307 odst. 2 
písm. b) tr. řádu, vždyť soud tak může učinit právě proto, že chce pachatele po zkušební 
dobu sledovat a tak na něj působit výchovně, což by nemohl, pokud by schválil narovnání, 
nadto zvláště u přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, jímž nebyl nikdo další 
poškozen, by ani schválit narovnání nemohl; podobně se jeví jako nevhodné či alespoň bez 
dovětku nedostatečné argumentovat judikaturou k podmíněnému zastavení trestního stíhání 
z 90. let, kdy nebyla možnost postupu podle § 307 odst. 2 tr. řádu (přestože v daném 
nastíněném případě by zřejmě splněny podmínky pro postup podle § 307 tr. řádu skutečně 
nebyly splněny). Podobně se mi zdá v některých ohledech pojednání značně povrchní (např. 
rozbor objektivní a subjektivní míry povinné opatrnosti s uvedeným příkladem se mi zdá až 
zavádějící), jinde diplomant vyčerpává svou energii i vymezený prostor podrobným 
rozborem tématu, které měl přenechat pracím jiným, případně alespoň mohl myšlenku 
nastínit výrazně stručněji (např. pasáže o účelu trestu, systému trestů apod.). Některá 
vyjádření diplomanta a jeho názory se mi zdají poněkud radikální, řešení značně líbivě 
zjednodušená, neodrážející pestrost života, odhlížející od nuancí jednotlivých případů, což 
snad lze přisuzovat mládí diplomanta a jeho praktické nezkušenosti. Kritický přístup 
diplomanta k řešení jednotlivých problémů je ovšem sympatický, je zřejmé, že se nad 
jednotlivými problémy zamýšlí, že pouze neopisuje cizí texty, ale snaží se své postoje 
obhájit.



- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je v tomto 
směru na standardní dobré úrovni. Diplomant zařadil do práce též tabulky, ke škodě věci (i 
s ohledem na vybrané téma) využil jen dvě v příloze práce, grafy pak zcela vynechal, přitom 
práce na dané téma by si právě doplnění o statistické údaje zasloužila.

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant užívá spisovného jazyka, práce je v souvislých 
pasážích psána čtivě, až na výjimky se neobjevují gramatické chyby, stylistické nedostatky 
či neobratná vyjádření. V tomto směru lze diplomantovi především vytknout jeho 
popularizační tendence při označování některých jevů či institutů (již zmíněným „pirátem 
silnic“ počínaje, údajným „enfant terrible“, jímž má být institut narovnání, konče), přece jen 
jde o vysokoškolskou diplomovou práci, tedy práci odbornou, nikoli o práci populárně 
naučnou či dokonce o jakýsi bulvár.

4. Případné další vyjádření k práci: Na diplomové práci je znát, že diplomant se tématu i práci 
věnoval, k získaným poznatkům přistupoval kriticky, na druhou stranu v některých pasážích mohl 
svou kritiku podrobněji zdůvodnit a zmínit i argumenty svědčící opačnému názoru a s nimi se 
vypořádat. Diplomant se v práci v zásadě nedopouští hrubých věcných chyb. Je zřejmé, že se 
diplomant s tématem celkem podrobně seznámil, a zdařile zpracoval diplomovou práci na dané 
téma. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Máte za to, že současná trestněprávní úprava je z hlediska trestných činů v dopravě 
vyhovující, případně máte návrhy de lege ferenda na zavedení nových trestných činů? Bylo 
by možné a případně vhodné vytvořit nějakou speciální hlavu či oddíl ve zvláštní části 
trestného zákoníku věnovanou trestným činům v dopravě?

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 2

V Praze dne 6.3.2015
JUDr. Jiří Říha, Ph.D.

vedoucí práce


