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1. Aktuálnost (novost) tématu: Dopravní kriminalita je zvláštním kriminologickým tématem, 
pokud však tomuto tématu již je věnována pozornost, neboť nebývá běžně v učebnicích 
kriminologie zmiňována, pak jde o pozornost věnovanou samotnému fenoménu dopravní 
kriminality, jejím příčinám apod., není však zpravidla stejná pozornost věnována fenoménu trestání 
tohoto specifického druhu kriminality. Přitom jde o velmi častý jev, bylo by proto lze očekávat, že 
smysl a účinnost sankcí za trestné činy v dopravě a v silniční zvláště. Tomuto tématu, jistě 
významnému, tak není věnována soustavná a potřebná pozornost, a proto se jeví dané téma jako 
vhodné ke zpracování v diplomové práci.  
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba především znalosti z oboru kriminologie, trestního práva 
hmotného i procesního, případně i kriminalistiky či dalších doprovodných věd kriminálních 
(zejm. trestní politiky), 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant měl nejprve vytyčit, které trestné činy 
považuje za spáchané v silniční dopravě, uvést základní východiska a přehled této trestné 
činnosti (zejména pak četnost kriminality), dále pak se věnovat tématu trestání této 
kriminality, využít stávajících statistických údajů, zpracovat případně vlastní přehledy 
trestů, rozvést jejich účinnost, nedostatky, navrhnout případná zlepšení právní úpravy, 
vhodné proto bylo 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 pěti číslovaných kapitol, které podrobně 
členil na další podkapitoly. První a poslední kapitola (číslovaná) tvoří úvod a závěr, proto 
vlastní jádro práce má spočívat v kapitolách 2., 3. a 4. Ve druhé kapitole se diplomant 
zabýval pojmem dopravy, silniční pak zvláště. Ve třetí kapitole pojednal o trestných činech 
v silniční dopravě. Tyto trestné činy pouze nevypočetl spolu s odůvodněním, proč ten který 
do svého seznamu zařazuje, ale pokusil se o stručný rozbor znaků těchto trestných činů. To 
ale příliš neodpovídá zvolenému tématu práce, navíc tato část zabírá téměř polovinu vlastní 
práce. Teprve ve čtvrté kapitole se diplomant věnoval tématu práce, a sice trestání dopravní 
kriminality v silniční dopravě. Ovšem i struktura této části práce je velmi pochybná, jako to 



lze uvést o zbytku práce. Diplomant totiž nejprve obecně pojednal o pojmu a účelu trestu, 
systému trestů, ač to nepochybně nebylo tématem práce, nejde ani o jakási základní 
východiska pro další pasáž práce. Dále se pak věnoval jednotlivých druhům sankcí, přičemž 
vyšel z jejich výčtu v § 52 odst. 1 tr. zákoníku. V práci tak shrnuje svým vlastním způsobem 
základní podmínky pro uložení všech druhů trestů, ač je nepochybné, že některé s trestnou 
činností v dopravě úzce nesouvisejí a za ni se neukládají, jakkoliv snad teoreticky by bylo 
možno i nějaké příklady vymyslet (např. ztráta čestných titulů a vyznamenání, ztráta 
vojenské hodnosti, propadnutí majetku). Jak ještě bude uvedeno, i tyto pasáže zcela 
postrádají jakoukoliv provázanost s trestnou činností v dopravě. V rámci této kapitoly pak 
diplomant nakonec pojednal o tzv. procesních odklonech, mezi něž řadí vedle podmíněného 
zastavení trestního stíhání a narovnání též dohodu o vině trestu (při tomto pojetí šíře pojmu 
odklonu pak není zřejmé, proč sem neřadí i jiné způsoby vyřízení trestních věcí, jako je 
např. trestní příkaz, popř. též odstoupení od trestního stíhání). Nelze ale vůbec souhlasit 
s diplomantovým pojetím, v němž tuto podkapitolu zařadil do kapitoly čtvrté o trestech u 
trestných činů v silniční dopravě. Podle obsahu od str. 84 pak připojil grafy ke kapitole 1, 
grafy však nejsou číslovány, strana 84, ač i v úvodu na ni diplomant odkazuje, v práci není 
obsažena (na jiném místě úvodu odkazuje na graf na str. xx, což jen vypovídá o přístupu 
diplomanta k psaní práce, kterou ani po sobě nečetl).  

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Přehled použité 
literatury je na diplomovou práci velmi chabý, čímž je v souladu i s jinými hodnotícími 
kritérii práce. V přehledu literatury uvádí pouhých 13 zdrojů – publikací či odborných 
článků, pro diplomovou práci trestněprávní či kriminologickou neuvádí ani základní 
prameny, které by čtenář očekával, nepracuje s aktuálními vydáními učebnic a komentářů, 
z více učebnic a komentářů uvádí jen vybrané a nikoli i konkurenční od dalších 
nakladatelství. Dalo by se s nadsázkou uvést, že snad i seznam povinné literatury ke zkoušce 
z trestního práva (a případně kriminologie k tomu) je bohatší. Tak odborný článek je uveden 
jediný, monografie k trestání (Ščerbova o alternativních trestech) také jediná apod. Pokud 
v práci diplomant odkazuje na další literaturu, jde prakticky výlučně (až na pár výjimek) o 
učebnici trestního práva hmotného od Wolters Kluwer z roku 2014 a Leges z roku 2010 (ač 
bylo vydáno již několik dalších vydání), komentář nakladatelství C. H. Beck k trestnímu 
zákoníku a v trestně procesních otázkách na učebnici Wolters Kluwer z roku 2015. 
Symptomatické je, že uvedenou učebnici trestního práva hmotného od Wolters Kluwer 
označuje jinak v poznámkách pod čarou a jinak v přehledu užité literatury. Diplomant ani 
nedodržuje české normy ČSN ISO 690, resp. 690-2, cituje vlastním způsobem. 

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Předložená diplomová práce má 
veskrze kompilační charakter, diplomant buď cituje zákonnou úpravu, anebo cizí práce, aniž 
by třeba stejný argument opřel o konkrétní zákonné ustanovení. Zřídka uvádí vlastní 
myšlenky, které jsou však pohříchu buď zcela chybné (např. tvrzení, že je zapotřebí 
souhlasu pachatele, má-li mu být uložen trest obecně prospěšných prací), nepřípustně 
zjednodušující či zavádějící (např. tvrzení, že jde o přestupek a nikoli o přečin maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jen proto, oznámení o dosažení 12 bodů s poučením 
a výzvou bylo řidiči doručeno tzv. uložením, aniž by bylo uvedeno, v řešení jaké otázky se 
tato situace odráží a jaké to může, avšak nemusí, mít následky). Diplomant značnou část 
práce věnoval tématu, na nějž práci psát neměl, tedy trestným činům v dopravě. Je zřejmé, 
že pozornost tomuto tématu věnovat musel, měla ale vždy být vztažena k tomu, o čem psal 
práci, tedy trestání těchto deliktů. Namísto toho zde diplomant opsal zákonnou úpravu a 
velmi obecně vysvětlil některé zákonné znaky těchto trestných činů, rozbor není ani detailní, 
ani úplný, jen zřídka je vztažen k dopravě. Takové pasáže jsou zcela nadbytečné, protože 
diplomantovi ubírají prostor pro samotné téma práce, diplomant by měl předpokládat 
základní znalost čtenáře a notoriety neměl vykládat. Přitom diplomant ani nevysvětlil, proč 
jím uvedené trestné činy do trestných činů v dopravě počítá a jiné nikoli (např. úmyslné 
trestné činy proti životu a zdraví). Přitom na tuto otázku se měl namísto povrchního 
představení jednotlivých trestných činů soustředit. Pokud jde o samotné jádro práce, které 
lze hledat v kapitole čtvrté, je situace ještě mnohem horší. Diplomant opět povšechně, 



povrchně a bez hlubšího rozboru, ba dokonce s věcnými chybami, představil jednotlivé 
druhy trestů. Provázanost s trestáním kriminality v silniční dopravě zpravidla zcela 
absentuje. Tím se ale práce míjí se svým tématem, protože práce neměla být psána na téma 
jednotlivé druhy trestů, ani na téma pojem a účel trestu, popř. systém trestů, čemuž se 
v jednotlivých podkapitolách chtěl věnovat. Práci měl psát ryze na trestání trestných činů 
v dopravě. Bylo možno si představit, že diplomant zjistí nějaká statistická data, jaké tresty 
jsou za tyto tresty nejčastěji ukládány, popř. si provede vlastní kriminologický průzkum. 
Následně takto zjištěná data zanalyzuje. K tomu provede důkladný rozbor zákonné úpravy 
se zaměřením na otázky, jež mají spojitost s trestání dopravní kriminality, zjistí slabiny 
současné úpravy, navrhne řešení de lege ferenda. Nic z toho však diplomant neučinil, 
statistická data se týkají pouze určitých otázek, jež mají spojitost s dopravními nehodami, 
tato data však diplomant ani nijak neinterpretuje, v práci chybí jakékoliv poznatky, které 
z nich učinil, navíc data se namnoze týkají neblahých jevů v silniční dopravě, nutně ale 
nemusí mít trestněprávní konotace (např. údaj o nehodách pod vlivem alkoholu, zčásti 
tabulka alkohol v krajích). Pokud jde o rozbor jednotlivých druhů trestů, není zdaleka 
zevrubný, některá ustanovení trestního zákoníku pomíjí, dospívá pak k vlastním názorům na 
údajné nedostatky zákonné úpravy, která ovšem zní zcela jinak. Tak např. u trestu obecně 
prospěšných prací opakovaně uvádí, že je třeba souhlasu pachatele s jeho uložením, a to 
dokonce již v průběhu přípravného řízení, což de lege ferenda navrhuje odstranit, avšak 
pouhým nahlédnutím do § 64 trestního zákoníku, který vůbec nikde nezmiňuje, by zjistil, že 
souhlasu pachatele není třeba, pouze se přihlíží ke stanovisku pachatele (ostatně sám na str. 
49 odkazuje na učebnici s pasáží o stanovisku a nikoli povinném souhlasu), nemluvě o tom, 
že nikde není uvedeno, proč by stanovisko pachatele nemohlo být opatřeno v řízení před 
soudem, což je naopak pravidlem, protože je to soud, který trest ukládá, a tedy vybírá i druh 
trestu (srov. též povinnost vyžádat si zprávu probačního úředníka pro případ uložení tohoto 
trestu trestním příkazem - § 314e odst. 3 tr. řádu). Není jasné, proč diplomant uváděl 
povšechné informace o trestu propadnutí majetku, popř. dalších trestech, které buď vůbec 
nejsou, příp. ani nemohou být, ukládány za trestné činy v dopravě, nebo jejich uložení je 
zcela výjimečné. Diplomant tak neuvedl, za který z jím uvedených trestných činů v dopravě 
by např. trest propadnutí majetku měl být uložen. Podobně je to i u některých dalších druhů 
trestů. Ocenit lez jen málo pasáží práce, v nichž diplomant hledal určitou spojitost trestů 
s trestnými činy v dopravě, což ilustroval na případech, které v rámci své policejní praxe 
zaznamenal – např. pasáž v pojednání o trestu propadnutí věci, nicméně zobecňující závěry 
jsou jemně řečeno nediplomatické, bez hlubšího rozboru příčin určitého postupu soudů, na 
textu je patrná zaujatost diplomanta, který vše psal z jednostranného pohledu policisty. 
Ostatně stesky diplomanta na nedostatečnou personální obsazenost jednoho konkrétního 
oddělení Policie České republiky či na jejich vytížení jinou náplní práce (navíc v době, kdy 
má Policie České republiky jeden z nejvyšších stavů policistů v našich dějinách) do 
diplomové práce na dané téma nepatří, práce neměla být o schopnosti Policie České 
republiky odhalovat trestné činy, případně působit preventivně svou přítomností v ulicích, 
ale o trestání kriminality v silniční dopravě, účinnosti a případně nedostatcích trestů za tyto 
trestné činy, vhodné mohlo být pojednání o recidivě jako prubířském kameni účinnosti 
sankcí. To ale diplomant po celou práci nerespektoval a závěr práce s uvedenými postřehy 
získanými v průběhu psaní práce je toho dokladem. 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je vcelku odpovídající diplomové práci. 
Text je řádně zarovnán, členěn do odstavců. Diplomant využil několik grafů, ovšem jejich 
zařazení do textu není řádné, strany nejsou očíslovány, grafy nejsou ani označeny jako 
příloha práce, odkaz na ně je proto chaotický (viz již zmíněný úvod práce), navíc chybí 
hlubší provázanost s textem, jakož i smysl jejich uvedení, pokud se v zásadě tématu 
netýkají.  

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant užívá vcelku spisovného jazyka. Poměrně často 
se ovšem objevují stylistické nedostatky, chybné skloňování či časování slov, některé pasáže 
na sebe nenavazují, občas chybějí písmena ve slovech či dokonce celá slova, takže práce 
jako celek působí dojmem, že byla psána ledabyle, pod časovým tlakem, bez opětovného 



přečtení textu před odevzdáním, což u práce zadané před šesti lety snad ani nepřekvapuje.  
 
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, přičemž na práci jsou znát velké rozdíly 
v pasážích, v nichž diplomant vyslovoval vlastní myšlenky a v nichž naopak citoval cizí práce či 
zákonnou úpravu. Celkově práce nemá valnou úroveň, ve značné části svého rozsahu se míjí 
se zadaným tématem. Jde tak o práci velmi podprůměrnou, kterou nakonec i s ohledem na osobní 
situaci diplomanta jsem ještě připustil k obhajobě, byť jde v tomto směru o práci hraniční.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Za jakých podmínek soud může uložit trest obecně prospěšných prací? 

 Je možné podle Vás započítat dobu zadržení řidičského průkazu do doby, na kterou se 
obviněný podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu zavázal, že se zdrží činnosti spočívající 
v řízení motorových vozidel všeho druhu (popř. konkrétního druhu)?  

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 3  
 

V Praze dne 25. 9. 2016 
JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

vedoucí práce 


