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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Tématem diplomové práce je problematika zavinění, které je sice tématem velmi tradičním 

a v učebnicové, komentářové a jiné literatuře obšírně zpracovaným, avšak zároveň jde 

o téma skrývající dodnes řadu výkladových, a dokonce i koncepčních problémů.  

 

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

metody 

Ačkoli jde o téma čistě hmotněprávní, má svoje praktické procesní konotace, neboť zejména 

proces dokazování subjektivní stránky trestného činu – vnitřního „světa“ člověka – činí 

z povahy věci v praxi obtíže a obecně lze říci, že jde o nejobtížnější úkol orgánů činných 

v trestním řízení při dokazování jednotlivých znaků trestného činu. Zároveň jde i o úkol 

svým způsobem nejdůležitější nejen pro určení samotné trestnosti jednání, ale i z hlediska 

závažnosti trestného činu, neboť moderní kontinentální trestní právo je svou povahou 

subjektivní v tom smyslu, že trestá spíše než následky, zlý úmysl pachatele. Nutno říci, 

že diplomatka se zcela zásadním tématem zavinění vypořádala se ctí. Postupovala klasicky 

od obecného ke konkrétnímu. Pochvalu zaslouží skutečnost, že studentka dokázala odhalit 

množství problematických otázek a těm věnovat odpovídající pozornost. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální úroveň diplomové práce je velmi dobrá. Lze mít určité výhrady k systematickému 

členění, a to jednak ve smyslu výtky oponentky, nebo z hlediska zařazení kapitoly 
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historickém vývoji právní úpravy od r. 1852 až v kapitole čtvrté. Vzhledem k tomu, že je 

tato kapitola částečně analytická, je takové členění přijatelné. V ostatním je formální 

zpracování tématu zcela příkladné. 

 

4. Vyjádření k práci 

Ačkoli diplomantka si zvolila téma velmi složité, je její zpracování na velmi vysoké úrovni, 

a to jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. O velkém rozhledu autorky svědčí 

mnohé, například krátké a výstižné pojednání o trestní odpovědnosti právnických osob 

ve vztahu k problematice zavinění (kap. 3), samostatná kapitola na hraniční formy 

nepřímého úmyslu (kap. 5.1.3), pojednání o problematice pravé a nepravé lhostejnosti 

v rámci kap. 5.1.4, včetně problematiky tzv. bílých koní v kapitole 6.2. S kvalitou obsahu 

souvisí i forma zpracování (neobratné formulace jsou velmi řídké, pravopisné chyby se 

v práci nevyskytují). Ačkoli jde o text z pohledu požadavků na diplomovou práci velmi 

rozsáhlý – má celkem 134 normostran – jde o práci velmi čtivou a zajímavou. V této 

souvislosti zvláště oceňuji precizní právní jazyk, schopnost velmi hutného vyjadřování. 

Diplomová práce pracuje s neobvykle velkým množstvím judikatury, kterou velmi pečlivě 

analyzuje. Zpracování ukazuje, že diplomantka si je dobře vědoma výše zmíněné 

subjektivní koncepce trestního práva v České republice. Použité prameny jsou adekvátní, 

pochvalu zaslouží použití mnohých dnes již historických děl (např. od autorů Miřičky, 

Kallaba či Solnaře). Práce vychází i z některých anglicky psaných děl. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka splnila očekávání a stanovené 

cíle a komplexním způsobem zpracovala 

problematiku zavinění v širších 

souvislostech, obsáhla pojem zavinění 

v trestním právu. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomatka pracovala v souladu s etickými 

požadavky na diplomovou práci. 

Logická stavba práce 
Celá práce je velmi přehledná, kapitoly 

na sebe vcelku logicky navazují a svým 

rozsahem a kvalitou jsou velmi vyvážené. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomová práce je zpracována na základě 

odpovídajícího množství literatury 

a úctyhodného množství judikatury. 

Zvláštní pochvalu zaslouží i pozornost, 
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která je věnována jak myšlenkám starším 

(např. prof. Miřičky), tak rozborům 

současným (zejména týkajícím se trestní 

odpovědnosti právnických osob) 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomová práce je z hlediska hloubky 

provedené analýzy na vynikající dobré 

úrovni.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava je na vysoké úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce má vynikající jazykovou 

úroveň, text (včetně poznámek pod čarou) 

je zpracován velmi pečlivě 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomantka by se při obhajobě mohla věnovat otázce povahy trestní odpovědnosti 

právnických osob.  

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 

 

 

V Praze dne 19. ledna 2020 

 

 

 

          JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

             vedoucí diplomové práce 


