
 

 

 
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 
 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Téma práce :  Dopravní kriminalita a její prevence 

Autor :              Petr Kukrál 
Vedoucí diplomové práce:  JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.  
Oponent :         JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 

Rozsah práce: 72 stran vlastního textu (spolu s obsahem, literaturou, přílohami, 
abstraktem a dalšími náležitostmi 86 stran) 

Datum odevzdání práce: 5.9.2016 
 
 
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. 
 
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 – diplomant měl rozebrat pojem dopravní kriminality, 
resp. trestných činů v dopravě, následně se zabývat 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,  

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

- Logická stavba práce: Diplomant rozdělil práci do tří číslovaných kapitol, které podrobně 



členil na další podkapitoly, tuto strukturu doplnil o nečíslovaný úvod a závěr. V první 
kapitole se diplomant správně nejprve chtěl zabývat fenomenologií dopravní kriminality (k 
faktickému obsahu srov. níže), upozornil na druhy dopravy, vcelku pochopitelně si pak 
k rozboru vybral trestné činy v silniční dopravě, další podkapitoly však tuto logickou 
návaznost nemají – zde se autor věnoval „principu omezené důvěry“ a poté „pachatelem a 
zaviněním“. V tomto směru již samotný obsah práce působí velmi chaoticky, z různých 
znaků trestných činů si diplomant vybral (alespoň pro název podkapitoly) znaky jen některé, 
není vůbec zřejmé, proč jiné opominul. Podobně chaoticky ovšem působí náplň těchto 
kapitol, jak bude zmíněno níže. V druhé kapitole se diplomant zabýval příčinami a 
podmínkami dopravní kriminality. Zde v pěti podkapitolách se věnoval pojmu dopravní 
nehody, následně se věnoval jejich objektivním a subjektivním příčinám, načež v další 
podkapitole rozváděl, co jsou hlavní příčiny nehod, samostatnou podkapitolu věnoval 
alkoholu a jiným omamným a psychotropním látkám. Ani tato kapitola svojí strukturou 
příliš čtenáře nepřesvědčuje, působí chaoticky, některé kapitoly i nepatřičně s ohledem na 
název kapitoly, prakticky první čtyři podkapitoly jsou zaměřeny na dopravní nehodu, jen 
poslední je věnována jinému tématu, což zcela neodpovídá i samotným diplomantem 
v předchozí kapitole vytčeným trestným činům, jež považuje za trestné činy v dopravě. V 
poslední třetí kapitole se pak diplomant zabýval prevencí kriminality. I tuto kapitolu dále 
členil do podkapitol. Základní členění do tří kapitol by snad bylo možno akceptovat, náplň 
těchto kapitol je však značně problematická, diplomant se od tématu odkláněl, textem příliš 
ani zvolenými názvy podkapitol dané téma nevyplnil. Příkladem může být pasáž na str. 21, 
kde by se měl věnovat příčinám a podmínkám dopravní kriminality obecně, namísto toho se 
diplomant obsáhlými citacemi vrací k pojmu dopravní kriminality, tedy k tématu první 
kapitoly, které již měl mít vyřešeno, vůbec pak nevysvětluje, proč najednou se chce věnovat, 
jinak pochopitelně významnému, pojmu dopravní nehody a příčinám dopravní nehody, 
pokud název kapitoly byl podstatně širší. Takové nejasnosti a chaos v obsahu i samotné 
náplni práce je přitom pro diplomanta symptomatický, diplomant svým způsobem „bez ladu 
a skladu“ cituje pasáže různých publikací, které na sebe vůbec nenavazují, přeskakuje 
z jednoho tématu na jiné, aniž by bylo zřejmé, proč tak činí, absentuje provázanost mezi 
jednotlivými pasážemi práce, jak mezi kapitolami, tak i mezi jednotlivými odstavci.  

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Přehled použité 
literatury uvádí základní prameny pro diplomantovu práci, jsou zde zmíněny některé 
učebnice kriminologie a trestního práva, dále práce kriminologické, kriminalistické či 
z jiných vědních oborů, diplomant pracoval i s některými monografiemi a odbornými 
články. Přehled literatury není nijak rozsáhlý, ale podává základní přehled o pracích na dané 
téma (čítá celkem třicet položek). Bylo by možno vytknout, že některé typické prameny pro 
zpracování trestněprávní práce chybějí (zejména učebnice trestního práva a komentáře 
k trestním zákonům). Diplomant čerpal výlučně z místních zdrojů, nezmiňuje zdroje 
cizojazyčné (ačkoliv v poznámce pod čarou č. 4 jeden zmiňuje). 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): Předložená diplomová práce má 
veskrze kompilační charakter, diplomant obsáhle cituje z cizích prací, citáty přitom píše 
kurzívou, takový text mnohdy nad standardně psanými pasážemi na mnoha stranách 
převažuje. Citáty často na sebe nenavazují, chybí provázanost a vysvětlení účelu citací, 
nezřídka jsou citovány různé prameny s obsahově v zásadě totožným textem. Vlastní 
autorův přínos je nepatrný. Zvláště neurovnaně pro diplomovou práci psanou na Katedře 
trestního práva PFUK v tomto směru působí pasáže v kapitolách 1.3 až 1.5, kde je vlastně 
jen citován text zákona, překopírovány pasáže učebnic, případně vybraných monografií, 
vlastní myšlenky autora jsou zastoupeny minimálně. Diplomant ani na začátku práce 
nevytyčil, které trestně činy mají spadat pod kriminalitu v dopravě a které nikoli a proč, po 
citaci německého kriminologického slovníku, který ani neuvádí na konci práce v pramenech 
(jde tedy o sekundární citaci?), předestírá zcela nepřesné údajně definiční znaky trestné 
činnosti v silniční dopravě (aniž by alespoň stručně uvedl, jakou trestnou činnost je možno 



páchat i v jiných druzích dopravy), za základ považuje dopravní nehodu, ač posléze uvádí i 
trestné činy, jejichž předpokladem či dokonce zákonným znakem dopravní nehoda není, 
příp. nemusí být (např. trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání), ovšem i v případě ostatních znaků uvedených na str. 11 lze 
vznášet vážné připomínky (trestný čin v dopravě může nepochybně spáchat i někdo jiný než 
řidič dopravního prostředku, není jasné, proč zde například diplomant hovoří o závažnosti 
činu a z mnoha jeho kritérií vybírá toliko zavinění, navíc s ohledem na četnost shora 
uvedených dvou trestných činů, které musejí být spáchány vždy úmyslně, neplatí pravidlo, 
že jsou většinou páchány z nedbalosti, uvedené trestné činy ani nemají často závažné 
následky, jak diplomant tvrdí, jde totiž u těchto dvou nejčastějších trestných činů o delikty 
formální etc.) Diplomant ovšem daná kritéria nijak nevysvětlil, nezdůvodnil, jen je 
konstatoval jako fakt, ihned poté se věnoval jiné myšlence. Prakticky nikde diplomant 
nezdůvodnil, proč zvolil jím uvedené trestné činy a případně proč jiné nikoli, nepočítáme-li 
citaci kriminologické učebnice na počátku kapitoly druhé, kam ale dané zdůvodnění 
obsahově nezapadá. Trestné činy pak diplomant prakticky nijak nevyložil, pouze citoval 
zákonný text, někdy i učebnici či jiné dílo, výklad jednotlivých zákonných znaků neprovedl, 
není jasné zařazení a pojetí kapitol 1.4 a 1.5, proč vytrhával z kontextu jednotlivé znaky 
trestných činů, či zvláštní problematiku zcela výjimečných případů řešených 
prostřednictvím principu omezené důvěry v řádné chování ostatních účastníků silničního 
provozu (tento princip ale nijak nevysvětlil a spíše neuspořádanou citací jiných prací jeho 
smysl zatemnil). Takto bychom mohli pokračovat rozborem i dalších pasáží práce.  

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): I úprava textu je odpovídající nevalné obsahové 
kvalitě práce, diplomant sice zarovnal text do bloku, nicméně odsazení okrajů práce je 
nevyvážené, odstavce jsou odděleny téměř neznatelnou menší mezerou, první řádek 
odstavců nemá běžně užívaný odskok (1 cm či pěti úhozů), mezi závorkou a textem, popř. 
mezi uvozovkami a textem je v práci velmi často vložena mezera, takže nezřídka se stane, 
že uvozovky či závorka jsou odtrženy od textu a jsou dokonce na jiném řádku, poměrně 
často jsou pak koncové uvozovky dole a nikoli nahoře (což vzniká v důsledku vložení oné 
mezery). Odkazy na poznámky pod čarou jsou zpravidla uvedeny do textu s mezerou a 
v běžné velikosti textu (a nikoli jako horní index, jak je obvyklé), není pak zřejmé, zda jde o 
odkaz na poznámku pod čarou či o součást textu, opakovaně se též stává, že tento odkaz je 
uveden až na dalším řádku, jímž řádek v podstatě začíná (např. na str. 73 hned dvakrát). 
Diplomant (podle očekávání u diplomové práce, zvláště pak na dané téma) zařadil do práce 
též tabulky, ke škodě věci s nimi příliš aktivně nepracoval, uvedl je jaksi na dokreslení, data 
téměř nijak nevysvětlil, natož aby je analyzoval, spíše jen výjimečně uvedl zdroj, z jakého 
přitom čerpal, což je významný kriminologický prohřešek, protože se těžko některým 
údajům oponuje. Tak např. velmi pochybné jsou např. údaje o tvrzené rychlosti odbourávání 
alkoholu, které je u všech Středoevropanů stejné – 0,12 až 0,2 g/Kg, odlišné je ovšem u 
jednotlivců v závislosti na pohlaví a váze výchozí množství alkoholu v krvi při požití 
stejného množství alkoholu různými jednotlivci, ovšem diplomant s uvedenými údaji nijak 
nepracoval, neanalyzoval, neuvedl základní vzorec pro výpočet množství alkoholu v krvi 
jedince s ohledem na požití alkoholu. V jiné tabulce zase uvádí, údaj o usmrcených do 24 
hodin, aniž by blíže vysvětlil, co tím míní, popř. co míní „ukazovatelem závažnosti nehod“, 
co tedy jednotlivé údaje vůbec znamenají.  

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant užívá vcelku spisovného jazyka, práce však není 
v souvislých pasážích psána čtivě, jednotlivé pasáže na sebe příliš nenavazují, některá 
vyjádření jsou stylisticky nevhodná, některé odborné termíny užívány nesprávně (např. 
„kvalifikovaný odstavec“), občas některé věty či slovní spojení nedávají vůbec smysl (tak 
např. na str. 15 jsou uvedena takováto slovní spojení: „kontext dopravy je možné… nalézat i 
u velmi závažných zločinů pod ustanoveními…“, „jak vyplývá z tohoto příkladem 
uvedeného výčtu Nejvyššího soudu“, „kvalifikovaný odstavec … postihuje …“ apod.). 
S interpunkcí si diplomant hlavu příliš nelámal, čárky uvádí často nepřesně (zejména pak 
v různých výčtech, který užívá hojně, nijak neodděluje od sebe jednotlivé body, ač mají být 
třeba i součástí jedné věty).  



 
4. Případné další vyjádření k práci: Na diplomové práci je znát, že diplomant sestavoval práci na 
poslední chvíli před koncem svého studia, nevěnoval tématu dostatek času, píle a elánu, jde 
v podstatě o práci ryze kompilačního charakteru, v níž citáty z jiných prací, byť řádně vyznačené, 
téměř převažují nad vlastním textem diplomanta, který obsáhlými citáty dokonce řadu kapitol či 
podkapitol zahajoval, nezřídka na jedné stránce zcela převažuje kurzívou psaný text pocházející 
z jiných prací, bohužel ale citace na sebe navzájem často nenavazují, a to ani v případě, že mezi 
jednotlivé citace diplomant vložil svůj text. Častým nešvarem práce je též opakované uvádění téže 
myšlenky jinými slovy, čímž jen text nabývá na rozsahu bez jakéhokoliv obsahového posunu, to 
platí jak o vlastním textu autora, tak o obsáhlých citacích z jiných děl s obsahově stejným či 
podobným textem (např. v případě různých definic užívaných pojmů). Práce je i co do hloubky 
rozboru jednotlivých problémů na velmi slabé úrovni, diplomant mnohdy bez vlastního přínosu jen 
kopíroval texty z jiných prací, popř. právních předpisů (např. typické je to pro kapitolu 1.3). Přes 
všechny uvedené výtky jsem ji ještě doporučil k obhajobě, byť jde o práci v tomto směru hraniční. 
 
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: 3  
 

V Praze dne 11. 9. 2016 
JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

vedoucí práce 


