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1. Charakteristika tématu:  
 
V předložené práci jsou zkoumány případy jednání, které jen podle pachatelovy mylné 

představy směřovalo k dokonání trestného činu, neboť za daných okolností nemohl trestný 
výsledek reálně nastat (nezpůsobilý pokus, neuzpůsobilá příprava). Jde o jedno z nejobtížnějších 
a nejdéle diskutovaných trestněprávních témat. Již v  19. stol. se v právní nauce objevilo 
rozlišování na pokusy relativně a absolutně nezpůsobilé. Jiná část teorie kladla důraz na vnitřní 
stránku trestného činu. Pro adekvátní zvládnutí tématu je zapotřebí velmi soustředěného studia 
rozsáhlé bibliografie, výborných znalostí napříč látkou trestního práva, dobrého právního 
úsudku a schopností abstrakce.  

 
2. Hodnocení po formální a obsahové stránce:  
 

Důležitou součástí diplomního úkolu bylo pochopení systematiky probírané látky, jež 
vyplývá z logického rozvržení kapitol předložené práce. Diplomantka postupuje správně od 
všeobecných institutů vývojových stadií ke specifickým problémům nezpůsobilosti. Je s to 
přehledným způsobem vymezit jednotlivé znaky pokusu a přípravy a podmínky jejich 
trestnosti. Důraz klade na prvek bezprostředního směřování pachatele k dokonání; zabývá 
se i otázkami zániku trestnosti či tzv. kvalifikovaného pokusu. Těžištěm práce je však výklad 
tzv. objektivní a subjektivní teorie v trestním právu a jejich důsledků pro oblast 
nezpůsobilých vývojových stadií. Diplomantka člení objektivní a subjektivní teorie do dílčích 
skupin, jejichž základní ideje dokáže nastínit stručně a přesto zpravidla výstižně. Z množství 
názorů v právní nauce diplomantka podrobněji přibližuje tzv. teorii nedostatku vnější 
skutkové podstaty či teorii nebezpečnosti. Dále autorku zaujala Rálišova nauka o 
syntetickém nebezpečí. Diplomantka přebírá zažitou klasifikaci důvodů nezpůsobilosti, kde u 
jednotlivých kategorií uvádí řadu zajímavých příkladů, reálných i hypotetických.  
 

Za velký klad posuzované práce považuji schopnost autorky nahlížet na zkoumanou 
materii „z ptačí perspektivy“. Řada diplomantů, kteří se rozhodnou pro klasické 
hmotněprávní téma, uvázne ve spleti konkurujících teorií a kromě jejich vylíčení (obvykle 
založeném na obsáhlých doslovných citacích), jim uniká podstata problému a ztrácí se i 
konkrétní význam pro aplikační praxi. Lze říci, že tito řešitelé „pro stromy nevidí les“. 
Oproti tomu Lucie Salzmannová pochopila, že základní otázkou teorie nezpůsobilých pokusů 
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je legitimita trestání. Podle objektivistů trestáme proto, že pachatelovo jednání 
představovalo pro společnost reálné nebezpečí. Subjektivisté spatřují základní důvod 
trestání již ve zlém úmyslu pachatele. Diplomantka ovšem doložila, že se oba základní 
proudy jen zřídka uplatňují v ryzí či extrémní podobě. Spíše se u jednotlivých autorů, 
teoretických škol či v rámci národních právních úprav tyto směry různě prolínají. Do 
spektra objektivismu a subjektivismu diplomantka dokázala velmi názorně promítnout i 
dichotomii mezi relativní a absolutní nezpůsobilostí pokusu.  
 

Jako další přednost lze vyzdvihnout i stručnost, úspornost a přehlednost, aniž by 
výklad působil povrchně či mezerovitě. O výborném splnění diplomního úkolu svědčí již 
skutečnost, že Lucie Salzmannová shromáždila a nastudovala prakticky všechna 
významnější díla trestněprávních klasiků, jež o předmětu jejího zájmu vyšla v češtině. Jde 
zejména o hůře dostupná díla starších autorů (E. Eysselt, V. Nezkusil, A. Ráliš atd.). Okruh 
bibliografie však nebyl v daném případě omezen na tyto klasiky; autorka hojně čerpala i 
z novějších studií, publikovaných v odborných časopisech (P. Kučera). Vzhledem 
k obtížnosti tématu mile překvapí srozumitelný a čtivý styl výkladu. Práce vyniká i  
přehlednou grafickou úpravou textu. Rovněž poznámkový aparát je veden korektně.   
  
3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
  
 Při ústní obhajobě může autorka shrnout své poznatky o tzv. pověrčivých neboli 
naivních pokusech. Na konkrétním příkladu může dále ilustrovat, co se rozumí „pokusem 
nezpůsobilým subjektem“.  
 

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

 
 

5. Navržený klasifikační stupeň: 1(výborně)  
 

 
 
V Praze dne 11. září 2019 
                                                                                                
 
 
        JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
 

vedoucí diplomové práce     


