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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zavinění je tradiční conditio sine qua non trestní odpovědnosti v českém trestním právu. 

Konkrétní projevy a právní úprava zásady odpovědnosti za zavinění se však měnily a nadále 

se vyvíjí. Je a vždy byla předmětem zájmu a polemik odborníků z akademické obce (včetně 

nejvýznamnějších klasiků jako byl A. Miřička, Kallab, Solnař i současných profesorů jako je 

prof. Jelínek, prof. Šámal a další) i aplikační praxe. Jde o otázku komplikovanou, v mnoha 

směrech abstraktní, neboť řeší vnitřní, tedy zpravidla nevyřčený vztah pachatele k trestnému 

činu, přitom velice praktickou, protože jde o základní, obecnou podmínku trestní 

odpovědnosti, která se musí zkoumat v každém případě ad hoc. Diplomantka se velmi vhodně 

zaměřuje na dílčí, nejproblematičtější otázky, z nichž některé lze označit jako „staronové“ – 

např. otázka odpovědnosti za tzv. pravou a nepravou lhostejnost, jiné za zcela nové – zavinění 

právnických osob a nový § 8 odst. 5 topo, všechny jsou tak stále živé, aktuálně řešené. To se 

projevuje jak v moderních vědeckých publikacích, tak v judikatuře. 

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

metody 

Vysoká náročnost tématu vyplývá především z nutnosti komplexního pochopení vysoce 

abstraktních odborných pojmů a schopnosti jejich aplikace na konkrétní, praktické 

souvislosti.   



Diplomantka se značným množstvím velmi vhodně zvolených odborných pramenů pracuje 

velice zdařile, parafrázuje je se zjevným komplexním pochopením řešeného, názory 

konfrontuje navzájem a následně zpravidla předkládá vlastní hodnocení, které vždy stručně a 

dostatečně odůvodní.  

Vychází i z řady soudních rozhodnutí, z nichž s využitím dílčí kazuistiky adekvátně 

poukazuje na obecné závěry. Vhodně je navazuje na teoretické rozbory a případně využívá ve 

vlastních hodnoceních.  

Vědecké metody při zpracování tématu explicitně neuvádí, zdroje k řešeným problémům však 

analyzuje pečlivě a její syntézy zjištěného jsou velmi zdařilé. Schopná je též při využívání 

výkladových metod právních norem (zejm. výklad systematický, ale též historický, 

teleologický a další). 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální členění práce je přehledné, odpovídá doporučené šabloně.  

Systematika práce je velmi dobrá, text je konsistentní, čtivý a přirozeně se rozvíjející. 

Jednotlivé kapitoly jsou smysluplně děleny, přitom navzájem logicky navazují a výklad i 

rozbory diplomantky vytvářejí ve svém souhrnu velmi kompaktní celek. Historická část je 

neobvykle zařazena až do pozdější části (kapitola 4.), nicméně do textu plynule zapadá. 

Zejména v kapitole 2. 7. (Zavinění u nepřímého pachatelství, spolupachatelství a účastenství) 

trochu chybělo, že úzce souvisela s problematikou rozebranou až v závěru v kap. 5 (Formy 

zavinění), která ji možná měla předcházet. Nicméně i tak je logika zvolené systematiky 

pochopitelná a s výjimkou této drobné poznámky dobře funkční.  

4. Vyjádření k práci 

Práce je velmi zdařilým zpracováním tématu převyšujícím obvyklý standard diplomových 

prací (nicméně nutno podotknout, že též obvyklý rozsah). Diplomantka k němu přistoupila 

důkladně jak z obecnějších hledisek a dopadů, tak i vyvstávajících problémů konkrétních. 

Tyto problémy zvolila a rozebrala s náležitou odbornou erudicí. Vybírala si přitom problémy 

komplikované, od jejichž řešení neuhýbala a nijak je netrivializovala. Vedle obecnější, a od 

ostatního řešeného značně odlišné problematice zavinění právnické osoby, se zaobírala 

tradičním problémem v rozlišování pravé a nepravé lhostejnosti a s odkazem zejména na 

odlišné stanovisko prof. Musila v konkrétním případě poukázala velmi případně i na trend 



vyprazdňování subjektivní stránky v soudní judikatuře a do jisté míry související 

problematiku zavinění tzv. bílých koní. V těchto částech velmi dobře zúročila kvalitní práci 

s pečlivě zvolenými prameny projevenou v částech popisných.  

Z textu práce je zjevné, že se nad řešeným tématem zamýšlela komplexně, zjišťované 

informace posuzovala v souvislostech a kriticky. Při žádoucím vlastním hodnocení 

definovaných zjištěných problémů předkládá své názory přesvědčivě včetně jejich 

zdůvodnění.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Za cíl práce si diplomantka vymezila 

proniknout hlouběji do problematiky 

zavinění, posoudit, nakolik je současná 

právní úprava vhodná, dále popsat 

jednotlivé formy zavinění a případně 

osvětlit určité problémy, které v souvislosti 

se zaviněním vznikají, a nabídnout návrhy 

jejich řešení.  

Takto vytýčeným cílům diplomantka 

dostála.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

V automatické kontrole na plagiáty 

vykazuje text míru podobnosti nižší než 5 

%, působí kompaktním dojmem, na 

různorodé informační zdroje je v textu 

průběžně odkazováno, jsou vzájemně 

konfrontovány, i hodnoceny. Diplomantka 

téma zpracovává logicky a sama řešené 

hodnotí a rozebírá. Práce tak ve svém celku 

nevzbuzuje pochybnosti o jejím vlastním 

autorském přínosu. 

Logická stavba práce 
Velmi dobrá (s drobnou výtkou uvedenou 

shora v bodě 3 posudku), text se přirozeně 

rozvíjí, jednotlivá dílčí témata jsou 

přehledně dělena, ve vhodných situacích na 

sebe však přirozeně navazují.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka v textu na značné množství 

pramenů průběžně a řádně odkazuje 

v dostatečném poznámkovém aparátu, 

rozlišuje parafráze i přímé citace. 

V komparační části vychází i 

z cizojazyčných pramenů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
Diplomantka se při zvoleném způsobu 

zpracování tématu zaobírá definovanými 



k tématu)  problémy v širokých souvislostech, 

zohledňuje odlišné přístupy k jejich řešení 

zejména v rovině odborných pramenů, a to 

z různých časových obdobích. Neuchyluje 

se k nežádoucímu alibistickému vyhýbání 

problematickým otázkám, naopak je 

vyhledává a k jejich řešení přistupuje 

pečlivě. Svá východiska i své závěry 

předkládá srozumitelně a zároveň odborně. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava práce je na velmi dobré úrovni, 

zvolený způsob zpracování tabulky ani 

grafy nežádá.    

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň je velmi 

dobrá, práce byla zjevně psána i 

kontrolována s náležitou pečlivostí.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
1 

 

Při obhajobě by diplomantka mohla podrobněji rozvést otázku zavinění a trestní 

odpovědnosti „účastníka“ nedbalostního trestného činu (např. uvedený příklad úmyslného 

návodu k nedbalostnímu trestnému činu na str. 36). 
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