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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant Dominik Havliš, student Právnické fakulty UK, si jako téma své závěrečné kvalifikační 

práce vybral problematiku trestání souběhu a recidivy. Jedná se o tradiční, oblíbené a vhodné téma 

pro zpracování diplomové práce. Je potřeba dále říci, že se jedná problematiku náročnou, zejména 

pokud jde o otázku posuzování souběhu a jeho trestání. 

 

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

metody 

Při zpracování tématu byly nutné znalosti především z trestního práva hmotného i procesního. 

Z hlediska využitých metod byly využity především deskripce, analýza a syntéza. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce je rozdělena do devíti části (úvod + sedm číslovaných kapitol + 

závěr). V úvodu jsou především definovány cíle práce. V kapitole první je vysvětlen pojem 

mnohosti trestných činů. Předmětem kapitoly druhé je otázka souběhu, kdy diplomant zde uvádí i 

důvody vyloučeného souběhu. Kapitola třetí pojednává o trestání jednočinného souběhu, kapitola 

čtvrtá pak o trestání vícečinného souběhu. V kapitole páté se diplomant zamýšlí nad trestáním 

souběhu u mladistvých pachatelů. Kapitola šestá podrobněji pojednává o ukládání trestu při 

recidivě. Zastoupena je komparativní kapitola, a to o trestání mnohosti trestné činnosti podle 

německého trestního práva (kapitola sedmá). V práci nechybí závěr práce a další povinné přílohy. 

Je možné konstatovat, že práce má v zásadě logickou strukturu, byť si lze představit i strukturu 

jinou (sofistikovanější). 

 

4. Vyjádření k práci 

Problematika posuzování mnohosti trestných činů, tj. otázka souběhu a recidivy, a jejich trestání 

patří mezi jedno z nejnáročnějších témat pro zpracování. Jedná se o téma vhodné zejména pro ty 

studenty, kteří již mají určitou zkušenost s reálnou aplikací trestního práva (např. absolvovali praxi 

na státním zastupitelství či na trestním úseku), jinak se studenti tradičně musí uchýlit k použití 

dostupné literatury (zejména komentářů a učebnic) a deskripci s náznaky analýzy a dedukce. 

Diplomantovi nelze upříst snahu o zpracování tohoto tématu. Současně si vytkl poměrně 

ambiciózní cíle, kterými jsou jednak „analyzovat, zda je takové legislativní řešení v souladu s 

ústavními zásadami a principy charakteristickými nejen pro trestní právo hmotné, ale pro celý 

právní řád jako celek“, jednak „druhým hlavním cílem této diplomové práce rozbor legislativních 

technik k tomu zvolených, byť otázka spravedlivého potrestání pachatele bude vždy do velké míry 

subjektivní.“ Diplomant se však, až na výjimky, nezabývá problematickými otázkami, které jsou 

spojeny s otázkou trestní souběhu či recidivy. Především postrádám zdůvodnění premisy ohledně 

potencionální neústavnosti ukládání trestu při souběhu a recidivě, dále pak fundovanější 

vyhodnocení jednoho z hlavních cílů práce, tj. zda stávající legislativní řešení je v souladu s 

ústavními zásadami a principy charakteristickými nejen pro trestní právo hmotné, ale pro celý 

právní řád jako celek. Student si osvojil základní metody při práci s odborným textem, práce je 

sepsána poměrně čtivým textem. Žádných hrubých nepřesností se student nedopustil. Prokázal 

orientaci v problematice. Předložená práce tedy ještě splňuje formální i materiální požadavky, 

které jsou kladeny na tento typ kvalifikační práce, a to s předběžným hodnocením „dobře“. 



  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Definované cíle práce (str. 1 – 2) byly částečně 

naplněny. V tomto lze spatřovat jeden ze dvou 

hlavních nedostatků práce. 

Samostatnost při zpracování tématu 

včetně zhodnocení práce z hlediska 

plagiátorství 

Systém Theses vykázal nejvyšší shodu s jinými 

pracemi ve výši méně než 5 % (309 podobných 

dokumentů), systém Turnitin pak shodu 34 %, kdy 

počet slov v nejdelším úseku podobnosti byl 56. 

Zevrubnou kontrolou lze dospět k závěru, že shodné 

pasáže byly řádně citovány, případně se jedná o citaci 

právních předpisů či judikatury. Závěr: Práce není 

kompilátem nebo plagiátem. 

Logická stavba práce Práce má v zásadě logickou strukturu. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací  

Diplomant čerpá především českých, ale i 

zahraničních (zejména německých) pramenů. Jde 

především o učebnice, odborné články a komentáře. 

Pracuje i judikaturou českých soudů. Citace jsou 

provedeny řádně a dle uznávaných norem. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je v zásadě dostačující, 

byť byly opomenuty některé problematické aspekty 

a hlavní cíle práce byly naplněny pouze částečně. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úprava textu je přehledná. Práce obsahuje tabulky, 

resp. grafická znázornění souběhu či recidivy. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po jazykové a stylistické stránce na velmi 

dobré úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě. 

Splňuje formální i obsahové náležitosti. 

Navržený klasifikační stupeň Dobře (3) 

 

Ustanovení § 43 odst. 1 věty druhé TZ zní: „jde-li o vícečinný souběh většího počtu trestných činů, 

může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje 

o jednu třetinu“. 

1) Jak je v nauce či rozhodovací praxí vykládán pojem „větší počet“? 

2) Je správné, že citovaná část ustanovení hovoří obecně o „trestných činech“, a to bez 

ohledu např. na typovou závažnost (přečin, zločin, příp. zvlášť závažný zločin)? 

3) Je možné současné zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody, jak podle § 43 odst. 1 

věty druhé TZ, tak i podle § 59 odst. 1 TZ, pokud jsou splněny podmínky pro obě 

ustanovení? 

 

 

 

V Praze dne 16. 5. 2021 

 
_________________________ 

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 

oponent 


