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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Ačkoliv institut nepřímého pachatelství patří mezi tradiční instituty trestního práva a již devět let je zakotven 

dokonce v trestním zákoníku, vyvolává stále teoretické diskuse, není v praxi zcela správně používán a jeho literární 

zpracování není dostatečné. Zpracování této problematiky se proto jeví jako bezesporu potřebné, žádoucí a tedy 

aktuální.  
 

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

metody: 
Problematika nepřímého pachatelství je přiměřeně náročná na zpracování pramenného materiálu, neboť kromě 

určitého okruhu monotematicky zaměřených prací je třeba dále systematicky čerpat z obecněji orientovaných 

pramenů. Zdárné zpracování tématu vyžaduje rovněž dobré zvládnutí teoretických základů trestního práva, 

zejména základů trestní odpovědnosti (pachatelství, účastenství, vývojová stadia aj.). Analyticko-syntetická 

metoda a zčásti i metoda právní komparace, které byly v práci použity, odpovídají předmětu práce a vytyčeným 

cílům. 
 

3. Formální a systematické členění práce: 
Diplomantka nejprve podává přehled vývoje názorů trestněprávní nauky na předmětný institut. Následně vymezuje 

pachatelství a nepřímé pachatelství a poté analyzuje jednotlivé případy zneužití jiné osoby jako tzv. živého 

nástroje. Svůj výklad doplňuje vybranou judikaturou. V poslední kapitole provádí exkurz co úpravy common law. 

V závěru své práce pak definuje své základní poznatky a stanoviska. Systematické členění práce je logické a lze 

je akceptovat. Snad jen výklad o sporných otázkách vztahu přímého a nepřímého pachatelství, resp. o odpovědnosti 

nepřímého pachatele za exces přímého pachatele, mohl být zařazen až za meritorní rozbor jednotlivých případů 

nepřímého pachatelství de lege lata. 
 

4. Vyjádření k práci 
Práci lze celkově hodnotit jako dobře zpracovanou. Diplomantka prokázala dobrou znalost zvolené problematiky, 

a to jak z pohledu pozitivní právní úpravy, tak i z pohledu judikatury a dosavadního literárního zpracování. Velmi 

pěkně je zpracován historický vývoj názorů právní vědy a srovnání stanovisek jednotlivých autorů. Správný je 

závěr diplomantky ohledně významu zkoumaného institut s ohledem na princip osamostatnění či akcesority 

účastenství. Lze souhlasit s kritikou formy právní regulace, kdy zákonodárce zvolil taxativní výčet případů, 

absentuje obecné vymezení, což vyvolává některé sporné otázky. Určité rozpaky vyvolává diplomantkou 

používaný termín „maloletý“ (tj. nezletilý), neboť jím může být nejen osoba mladší 15 let, která živým nástrojem 

určitě je, ale i osoba starší, který jím nutně být nemusí. V případě jednání živého nástroje v omylu by z hlediska 

jeho případné trestní odpovědnosti bylo třeba odlišovat, zda jde o omyl zaviněný nebo nezaviněný. Zajímavý 



exkurz do americké právní praxe, pokud jde o tzv. zástupnou odpovědnost, vyvolává otázku, zda jde jen o 

odpovědnost za škodu nebo i o odpovědnost trestní. Obecně třeba vyzdvihnout snahu diplomantky po pečlivém a 

všestranném zpracování a práci s literaturou, byť místy parafrázovaní a citace pramene substituují vlastní výklad. 

Kladně třeba též hodnotit snahu diplomantky vyjádřit k některým otázkám svůj vlastní názor, dobré vyjadřovací a 

formulační schopnosti a v neposlední řadě způsobilost v závěru práce stručně a výstižně vyjádřit základní poznatky 

a stanoviska. Jen pro úplnost: zvláštní část (trestního zákoníku) není „zvláštna časť“, ale „osobitná časť“. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn dobře. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů uváděných v odborné literatuře a 

jejich komparace, jakož i kritický pohled na 

stávající úpravu prokazují samostatný přístup. 

Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou důsledně 

vyznačovány. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a postupuje od 

obecného (názory teorie a pozitivní úprava) po 

konkrétní (rozbor případů jednání „živého 

nástroje“, problémy řešené judikaturou a 

literaturou), až po formulování vlastních 

stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Zdařilé a účelné využití poznatků z literárních 

pramenů, zahrnujících i některé práce zahraničních 

autorů. Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou 

důsledně vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky odpovídá zaměření a cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracován 

velmi dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je velmi 

dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuj i   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Lze mezi případy nepřímého pachatelství řadit 

situaci, kdy osoba ke spáchání činu zneužije 

mladistvého, který s ohledem na svoji rozumovou 

a mravní vyspělost v době činu nebyl schopen 

rozpoznat jeho protiprávnost?  

 

V Praze dne 13.9.2019 

        ___________________________ 

              JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

  oponent diplomové práce 


