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Diplomant si pro svou práci zvolil téma dopravní kriminality. Jedná se o téma velmi aktuální 

s ohledem na aktuální vývoj nehodovosti a trestných činů z ní plynoucí, kdy se přes různá 

technická vylepšení automobilů a různých programů prevence nedaří v posledních letech 

počet těchto trestných činů nijak dramaticky snižovat. Zároveň je třeba připomenout, že ač se 

jedná z hlediska kriminologického o téma atraktivní, nebývá dopravní kriminalitě (na rozdíl 

např. od kriminalistiky, resp. metodiky vyšetřování jednotlivých trestných činů) v učebnicích 

kriminologie věnována často ani celá kapitola. 

 

Autor v diplomové práci prokázal ještě dostatečné teoretické znalosti z kriminologie a 

částečně i trestního práva hmotného potřebné k minimálnímu zvládnutí zvoleného tématu. 

Nelze však říci, že by se jednalo o práci interdisciplinární, když zejména pasáže týkající se 

trestných činů v dopravě jsou dosti kusé a nevycizelované. Diplomant přitom prokázal ještě 

dostatečnou orientaci v odpovídajících materiálech a dokázal oddělit pro svou práci podstatné 

zdroje od těch nepodstatných. Při vytváření své práce autor používal standardních vědeckých 

metod typických pro danou problematiku, zejména komparaci a analýzu textů. 

 

Autor si hned v úvodu stanovil (poněkud neobratně – srov. str. 8) za svůj cíl práce 

vyspecifikovat základní problémy související s dopravou a dopravní kriminalitou, následně se 

pokusit zhodnotit současnou situaci tohoto fenoménu a navrhnout řešení k předcházení této 

kriminality. Lze konstatovat, že ve své práci stanovených cílů ještě dosáhl, a to samostatně a 

způsobem, který odpovídá (byť na samé dolní hranici) minimálním požadavkům na obdobný 

druh vědecké práce. 

 

Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově je vypracována na 

86 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 71 stran. Nechybí abstrakt 

v českém a německém jazyce i seznam klíčových slov (česky a anglicky). Text sám je 

přehledně strukturován do 3 samostatných částí, které se dále dělí na jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly. V první části (nazvané „fenomenologie dopravní kriminality“) diplomant 

předkládá obecný úvod do fenoménu dopravní kriminality, definuje dopravu a dále se 

poněkud povšechně věnuje některým trestněprávním aspektům souvisejícím s dopravní 

kriminalitou. Druhá část se věnuje pojmu dopravní nehoda a zvláště pak jednotlivým příčinám 

jejího vzniku v běžném životě. Poslední část, kde dle názoru oponenta leží těžiště práce a 

která snad snese srovnání alespoň s průměrnými pracemi, pojednává o prevenci dopravní 

kriminality, a to jak v obecné, tak konkrétní rovině, a dále o různých preventivních 

opatřeních, o kterých lze do budoucna uvažovat.  Diplomant tak pro svou práci zvolil 

logickou strukturu, která čtenáři pomáhá v dobré orientaci v práci. Autor při svém výkladu 

postupuje od obecného ke konkrétnímu, takže práce je v tomto ohledu srozumitelná pro 

běžného čtenáře, byť z hlediska jak obsahu, tak i formy vykazuje zásadní nedostatky. 
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Autor s ohledem na zvolené téma zvolil relativně omezený okruh pramenů, když ten není 

příliš rozsáhlý (autor využívá např. pouze různé monografie, článků z odborných časopisů 

využívá jen 5, z nichž jeden je internetový článek určený široké veřejnosti), navíc diplomant 

vůbec nevyužívá pramenů zahraničních, ač se jím zvolené téma neomezuje pouze na národní 

úroveň. Oponent pak musí diplomantovi vytknout velmi slabou práci se zdroji, které sice až 

na výjimky správně cituje, nechápe však, že na cizí zdroj lze odkázat i parafrází, nikoliv 

doslovnou citací. Místo toho tak diplomant pouze doslovně překopírovává do textu celé 

pasáže z jiných zdrojů, které více či méně (a dlužno přiznat že spíše méně) umně pospojovává 

svým autorským textem, který tak místy vykazuje vlastnosti oněch příslovečných oslích 

můstků. Tak by ovšem práce s cizími zdroji neměla ani v diplomové práci vypadat. Logickým 

důsledkem pak je, že práce není příliš čtivá, byť se jedná o atraktivní téma. Autor rovněž na 

několika místech doslovné citace dokonce opakuje (používá dvakrát, srov. např. na str. 21 a 

již dříve uvedenou citaci), což pak pro čtenáře působí vysloveně otravně. V této souvislosti 

pak lze diplomantovi rovněž vytknout, že cizí prameny mezi sebou vůbec nekonfrontuje, 

jednotlivé pasáže (a někdy i podkapitoly) pak vychází vždy pouze z jednoho zdroje. Suma 

sumárum se tak práce jeví jako kompilát cizích doslovných citací, které jsou jen občas 

okořeněny autorovou reflexí. Konečně si diplomant rovněž neosvojil užívání jakýchkoli 

citačních zkratek, které jinak zpřehledňují rozsah pramenů práce.  

 

Hloubka autorem provedené analýzy tématu se jeví s ohledem na rozsah práce jako ještě 

dostačující, když diplomovou práci doslova zachraňuje poslední část o prevenci kriminality. 

 

Pokud autor vyjevuje na některé problémy svůj názor, není tento neodůvodněný či zcela 

banální. Škoda jen, že autorových úvah a reflexí není v práci více. Autor s ohledem na 

studium právnické fakulty celkem pochopitelně nevychází v práci z vlastních emperických 

poznatků. Tento nedostatek ovšem autor nekompenzuje ani přejatými případy z praxe 

k vykládané problematice, které by práci „okořeňovaly“.  

 

Úprava práce je na slabé úrovni. Autorský text diplomanta není příliš čtivý, na podprůměrné 

stylistické úrovni, což je však dáno shora popsaným stylem práce diplomanta s cizími 

prameny. Práce netrpí velkým množstvím gramatických chyb a překlepů, byť je lze v práci 

nalézt, zejména v opomenutí psaní čárek v souvětích s vloženými větami vedlejšími a před 

spojkami „a proto“ nebo „a to“. Diplomant však neovládá jak psát uvozovky a závorky, kdy 

tyto odděluje od textu mezerou, což působí velmi neupraveně. Velmi nedbale pak diplomant 

přistupuje k psaní odkazů na poznámky pod čarou, kdy tyto v textu často nemají formát 

indexu, ale obyčejného čísla.  

 

Nad rámec výše uvedeného má oponent tyto konkrétní poznámky a připomínky: 

 

- V úvodu autor uvádí několik poznatků z historie dopravní kriminality, které nemohou být 

produktem jeho vlastního bádání. Přesto neodkazuje na zdroj těchto poznatků. 

- Na str. 9 autor jakoby objevně uvádí, že počet usmrcení při dopravních nehodách je 

několikanásobně větší než počet vražd, pročež má za to, že není vhodné dopravní kriminalitu 

považovat za méně závažnou. Zcela však opomíjí, že u vražd se jedná o úmyslnou trestnou 

činnost, kdežto v případě usmrcení v dopravě o nedbalostní, což má významný vliv právě na 

závažnost jednání. Toto srovnání (na základě pouhé kvantifikace) tak není vhodné. 

- Oponentovi není příliš jasné, na základě čeho diplomant dospěl k závěru, že v případě 

porušení důležité povinnosti se musí jednat o porušení více norem dopravních předpisů (srov. 

str. 14). 
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- Na str. 15 autor uvádí jako příklad trestného činu vraždy v dopravě i kauzu Olgy Hepnarové. 

Ta však byla odsouzena k trestu smrti za TČ obecného ohrožení! 

- Na str. 20 autor uvádí, že „zpravidla jiné je i samotné jednání pachatele. Pak ale hovoří o 

nedbalostním a úmyslném zavinění, tedy o subjektivní stránce, nikoliv o objektivní stránce.  

 

Lze uzavřít, že předložená práce sice vykazuje zásadní nedostatky, které významně snižují její 

hodnotu, přesto má oponent za to, že ji ještě lze doporučit k obhajobě, byť jde o práci na 

hranici obhajitelnosti. 

  

Z toho důvodu ještě doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by měl diplomant zodpovědět tuto otázku: 

Na str. 11 diplomant ve výčtu společných znaků TČ v silniční dopravě uvádí, že pachatelem 

je osoba, která daný dopravní prostředek řídí. To jistě není pravda. Vyjmenujte alespoň jeden 

případ trestného činu v silniční dopravě, kdy pachatelem nebude řidič. 

 

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 3. 

V Praze dne: 13.9.2016  

                                                          

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D., v.r. 

oponent diplomové práce 


