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1. Aktuálnost (novost) tématu:   Jedná se o stále aktuální téma vzhledem ke skutečnosti, že 

v důsledku nadměrné konzumace alkoholu či aplikace jiných návykových látek je pod jejich 

vlivem v poslední době pácháno stále více trestných činů, zejména v dopravě. 

 

 

2. Náročnost tématu na: 

 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti  z oblasti trestního práva hmotného a    

  procesního, 

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal přiměřené množství údajů a  

              podkladů vztahujících se k tématu, 

 - použité metody – odpovídající tématu. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

           - splnění cíle práce - splněn 

           - samostatnost při zpracování tématu - zachována 

           - logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena 

  - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citováno dle       

    vědeckých pravidel 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomant se daným tématem  

 zabýval přiměřeně do hloubky a snažil se najít vlastní úhly pohledu, které také  

 blíže analyzoval, 

           - úprava práce (text, grafy, tabulky)  - přehledná 

           - jazyková a stylistická úroveň - kvalitní 

 

4. Případné další vyjádření k práci: práce je vhodným  zpracováním zvoleného tématu. 

Oceňuji snahu autora o poskytnutí uceleného výkladu k dané problematice, kdy se neomezil 



pouze na konstatování statu quo a řešení striktně jenom právních otázek, ale poskytl i 

„doprovodné“ informace z např. z historie, stejně jako popis konkrétního případu trestného 

činu opilství. Po formální stránce shledávám jediný nedostatek, kdy čísla stránek v obsahu 

práce neodpovídají skutečnému číslování. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Ve kterých případech by dle názoru 

autora měly soudy ukládat ochranné léčení, příp. zabezpečovací detenci, odsuzují-li pachatele 

pro spáchání tr. činu opilství? 

 

  

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 
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