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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Jedná se o stále aktuální tradiční téma nauky trestního práva z oblasti obecné části trestního 

práva hmotného. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma samotné klade velké nároky na zpracování, pokud má jít o zpracování kvalitní. 

Problematika nezpůsobilých příprav a pokusů trestných činů má vědecký potenciál, 

pro studenta magisterského studia jde o oblast nadmíru složitou. Pro její zpracování jsou 

nezbytné zevrubné znalosti prakticky celé problematiky viny v trestním právu. 

K vědeckému zpracování pak jsou potřeba znalosti nejen historických souvislostí, 

ale i schopnost používání rozličných metod zkoumání a metod interpretace při vědomí, 

že výsledek finální interpretace se odvíjí od schopnosti určení, nakolik je trestní 

odpovědnost obecně založena na subjektivních a nakolik na objektivních kritériích. 

Je otázkou, jestli je správné odvíjet interpretaci současného textu zákona pouze 

od jednotlivých teorií, zda tím nemůže být dát přílišný prostor pro libovůli a svévolnou 

interpretaci zákonného textu bez náležitého zdůvodnění. 
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3. Formální a systematické členění práce 

Diplomantka předložila práci, která má zcela logickou strukturu, postupuje od obecného 

ke konkrétnímu. Text je členěn logicky přehledně, kapitoly jsou svým obsahem a kvalitou 

srovnatelné a logicky na sebe navazují. S použitými prameny pracuje autorka řádně, 

poznámkový aparát má vcelku úhledný. Grafické zpracování diplomové práce je na velmi 

dobré úrovni. Formální stránku práce však nejvíce narušují chyby v číslování kapitol.  

 

4. Vyjádření k práci 

Formální i obsahová úroveň předložené práce je celkově velmi dobrá až výborná. Největším 

nedostatkem práce je chybné číslování kapitoly 3 a 4 (včetně podkapitol), a to jak v obsahu, 

tak v samotném textu. Ostatní nedokonalosti jsou omluvitelné a pramení ze složitosti 

tématu. Obrovskou pochvalu naopak zaslouží schopnost teoretických výkladů, syntéza 

historických názorů na problematiku nezpůsobilých příprav a nezpůsobilých pokusů, 

které současná literatura neřeší do potřebné hloubky. Současná nauka se například 

systematicky nezabývá rozlišováním příprav a pokusů absolutně a relativně nezpůsobilých. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka splnila stanovené cíle práce. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce 
Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Výborná s velkým množstvím nejen 

současných, ale i historických pramenů. 

Autorka využila i jeden německý 

komentář. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Přes stručnost práce se diplomantce 

podařilo proniknout do mnohých problémů 

ve zkoumané oblasti. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Dobrá. Velkou chybou je bohužel chybné 

číslování kapitol v obsahu i v samotném 

textu práce. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Výborná.  
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jak odůvodnit trestní neodpovědnost osoby, která se pokusila uskutečnit „vraždu 

zaříkáváním“, z hlediska české koncepce znaků skutkové podstaty? 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1-2 

 

 

V Praze dne 18. září 2019 

 

 

 

          JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

                          oponent 


