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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolená problematika je aktuální i s ohledem na nový trestní 

zákoník. Trestný čin opilství je jedním z možných řešení, jak může zákonodárce reagovat na činy 

spáchané v nepříčetnosti, kterou si pachatel přivodil zaviněně. Už to samo o sobě skýtá možnost 

úvahy nad jiným řešením a k teoretickým úvahám, proč takovou osobu trestáme. Vedle obecných 

úvah nad zvolenou koncepcí existuje i celá řada aplikačních problémů, jež s sebou zvolený model 

právní úpravy nese. Nový trestní zákoník přinesl některé změny v dikci ustanovení o trestném činu 

opilství, je proto přirozeně výzvou k zamyšlení, co se změnami sleduje a zdali je nová úprava prosta 

problémů. Domnívám se, že i změny právních úprav v průběhu posledních 100 let ukazují, že je to 

téma stále živé. Patrně i z tohoto důvodu se opakovaně stává předmětem pozornosti odborníků na 

trestní právo. Téma bylo vícekrát zpracováno. 

 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba zejména znalosti českého trestního práva a judikatury;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval omezené množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

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

strukturu. Po nezbytném úvodu následují teoretická východiska, historický exkurs a rozbor 

recentní právní úpravy. Práce je završena úvahami de lege ferenda a rozborem případu z 

praxe. Závěr je shrnutím stěžejních poznatků, resp. jejich zhodnocení.  

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

standardní. Autor využívá poznámkový aparát i nad rámec uvedení odkazovaných zdrojů. 

Okruh použitých pramenů odpovídá tématu. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomant analyzuje téma místy do 

dostatečné hloubky, místy problém pouze naznačuje, bez toho, aniž by se jím zabýval 

zevrubně, 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - text je přehledný, bez příloh či jiných doplnění, 

objevují se však grafické chyby v textu (např. věta začíná na jednom řádku, další řádek 
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obsahuje jen jedno slovo a věta je dokončena na dalším řádku - str. 55), 

- jazyková a stylistická úroveň – přijatelná, vyjadřování je až příliš populární a pro 

kvalifikační práce nevhodné (např. "trestný čin opilství je (...) naprostým unikátem a 

troufám si říci i exotem" - str. 56), gramatické chyby nejsou četné ani závažné. 

 

 

4. Případné další vyjádření k práci:  

 

Předložená práce je velmi dobrým zpracováním tématu. Lze vytknout, že autor píše až příliš 

úsporným stylem, mnohdy ke škodě věci. Vyzdvihnout lze naopak snahu o vlastní, argumentačně 

podložené názory a též úvahy de lege ferenda. Případovou studii považuji za zbytečnou, nemá 

přidanou hodnotu. 

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 shrňte návrhy de lege ferenda 

 

 

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

 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 
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