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1. Aktuálnost (novost) tématu:  
 
Zvolené téma je vzhledem k výskytu problematiky v praxi zvláště hodné zpracování, kdy 
teorie i praxe se potýká se značnými výkladovými potížemi. Daná problematika tak je 
vhodná ke zkoumání. 

 
 

2. Náročnost tématu na: 
 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva hmotného a procesního, 
kriminologie, částečně rovněž správního práva, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledala určité množství údaje, kdy 
některým oblastem nevěnoval dostatečnou pozornost, 

- použité metody – odpovídající tématu. 
 
 

3. Kritéria hodnocení práce: 
 

- splnění cíle práce – diplomantka si cíl práce nestanovil, dokonce jej nelze ani vhodně 
z úvodní kapitoly práce dovodit. 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu. Autor potupuje od obecného ke konkrétnímu. Po úvodní kapitole vymezuje velmi 
stručně pojmy doprava a silniční doprava. Následně se věnuje vybraným trestným činům 
v silniční dopravě. Meritem práce pak je kapitola o trestech u trestných činů v silniční 
dopravě, jejíž subkapitolou je pojednání o odklonech v trestním řízení. Otázkou je, proč toto 
není samostatnou kapitolou. Poslední kapitolou práce je závěr, kde diplomant shrnuje 
poznatky ze své práce. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autor vzhledem k tématu 
nevyužil všechnu dostupnou literaturu, zejména ignoruje literaturu nejnovější, ať už jde o 
odlišná nová vydání knih, či zcela nové publikace. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – nedostatečná, povrchní. 



- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná s množstvím příloh (grafů). 
- jazyková a stylistická úroveň – práce obsahuje spíše menší množství jazykových chyb, ale 

jazyková úroveň vyjadřování je slabá. 
 
 

4. Případné další vyjádření k práci:  
Práce není podařeným zpracováním tématu, přesto ji lze k obhajobě připustit. 
 

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 
• Názor na situaci, kdy ve správním řízení je mnohdy (obligatorně) uložen vyšší trest za 

obdobný delikt než v řízení trestním (např. 1,2 promile v trestním řízení vs 0,8 promile ve 
správním řízení). 

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

 
 

7. Navržený klasifikační stupeň: 3 (dobře) 
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