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Předložená diplomová práce obsahuje 53 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, devíti základních kapitol a závěru. Vnější úprava je dobrá. 

S ohledem na absenci úžeji zaměřených pramenů je okruh vesměs obecněji 

orientované literatury odpovídající tématu práce. Kladně třeba hodnotit nemalé 

zastoupení pramenů zahraničních autorů. Citace a parafráze jsou v práci důsledně 

vyznačovány. Po formální stránce splňuje předložená práce všechny požadavky na ni 

kladené. 

 

Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku rozhodně netradiční, která 

nebývá častým tématem diplomových prací. Poměrně úzce zaměřené téma při absenci 

meritorně zaměřených pramenů klade zvýšené nároky na excerpci pramenného 

materiálu. Relativní obtížnost tématu pak klade přiměřené nároky na vlastní rozbor 

analyzovaného institutu. S ohledem na shora uvedené je práce aktuální a zpracování 

zvoleného tématu je určitě přínosné. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejdříve věnuje rozboru typových znaků skutkové podstaty trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky. Jednotlivé zákonné znaky jsou vymezeny 

celkem zdařile a výstižně, jakkoliv podaný rozbor vesměs nepřekračuje základní 

poznatky uváděné v učebnicích a v komentářích. Větší pozornost je pak věnována 

jednotlivým stupňům ovlivnění organizmu člověka alkoholem a popisem působení 

alkoholu na lidský organizmus. Rovněž výklad rozsahu a obsahu úmyslného zavinění 

je celkem správný, nicméně není jasné, co diplomant míní obratem „… případ soud 

posoudí jako jiný skutek podle § 222 tr. řádu“ (str. 15 druhý odstavec zdola).  

 

Diplomant se dále zabývá znakem protiprávnosti, resp. těmi normami, které 

vylučují řízení pod vlivem návykové látky, a stručně se vyslovuje též k problematice 

řízení pod vlivem alkoholu ve stavu krajní nouze (odvoz raněného k lékaři). Jednotlivé 

okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby pak diplomant interpretuje v souladu 

s komentářem, publikovanou judikaturou a použitou literaturou. Obdobně pokud jde o 

problematiku účastenství, problematiku vývojových stadií a problematiku souběhu 

trestných činů.  Není ovšem jasné, proč diplomant z okruhu možných pachatelů 

trestného činu podle § 277 tr. zák. vylučuje právnické osoby (str. 30 čtvrtý řádek), 

resp. trestnost neposkytnutí pomoci váže na neposkytnutí „první“ pomoci řidičem (str. 

31 v názvu podkapitoly). Označení jednání podle § 207 odst. 1 alinea druhá jako 

„krádež zpronevěry“ (str. 33 druhý odstavec zdola) je rozhodně nestandardní. 



Přechodnost užívání cizí věci u obou alineí musí být zahrnuta zaviněním, tj. bez 

ohledu na použitou formulaci.  

Další kapitoly diplomové práce se zabývají zvláštnostmi při dokazování stavu 

vylučujícím způsobilost jinou návykovou látkou, než alkoholem, sankcionováním 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a konečně vybranými otázkami 

zvláštních způsobů řízení. V otázce znaleckého zkoumání stavu vylučujícím 

způsobilost se diplomant skutečně dotkl sporné otázky, z jakého oboru znalecký 

posudek vyžádat. Zajímavé je pojednání o účincích konopí a o efektivitě krátkodobých 

trestů odnětí svobody. Není ovšem zcela jasné, pro se diplomant omezil pouze na 

úvahy o trestu odnětí svobody, zákazu činnosti a trestu peněžitého, když za trestný čin 

ohrožení pod vlivem návykové látky lze uložit i další tresty.  

 

V závěru své práce diplomant stručně a přehledně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěl. Kriticky se vyjadřuje ke složitosti prokazování stavu vylučujícím 

způsobilost v případě nealkoholové toxikomanie a k nejednotnosti postupu soudů 

v těchto případech. 

  

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomant 

prokázal znalost zvolené problematiky, a to nejen pokud jde o právní úpravu a 

judikaturu, ale též pokud jde o dosavadní zpracování v odborné literatuře. Kladem 

práce nesporně je to, že diplomant se seznámil i s praktickými aplikačními problémy, a 

to prostřednictvím odborníků z oblasti justice i studiem konkrétních kauz. Místy se 

ovšem podaný výklad až příliš vzdaluje od merita diplomové práce. 

 

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by diplomant mohl vyjádřit svůj názor na vztah 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zák. a trestného 

činu opilství podle § 360 tr. zák. 
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