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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si za téma zvolil problematiku ukládání trestů při souběhu a recidivě. Jde o téma, 

které lze označit za stále aktuální, přičemž ve velké míře se v posledních letech ustáleně řeší 

zejména v souvislosti s přeplněností českých věznic a především s otázkou účelu trestu a 

reálným možnostem jeho dosažení. Nejpřesnějším hodnocením aktuálnosti tohoto tématu je 

tak označení za „věčně“ aktuální. Vychází sice především z právní úpravy, která se 

v zásadních směrech víceméně dlouhodobě nemění, nicméně její důsledky jsou natolik 

zásadní a přitom stále problematické, že pořád vyvolává řadu dalších otázek, a to jak v rovině 

akademické, tak i v praxi orgánů činných v trestním řízení (resp. soudů). Jde přitom o otázky, 

které jsou sice v řadě meritorních soudních rozhodnutí řešeny velice frekventovaně, ale zjevně 

je často jejich správné zodpovězení komplikované a leckdy diskutabilní. V aktuální odborné 

literatuře přitom nenachází svému významu odpovídající zázemí odborných pramenů. 

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

metody 

Téma považuji v rámci trestního práva hmotného za jedno z nejnáročnějších vůbec, a to nejen 

z hlediska požadavků na hluboké teoretické znalosti, ale především pak kvůli nezbytnosti 

jejich pochopení v širokých souvislostech, které je vysoce náročné na odbornou abstraktní 

představivost, díky níž je teprve možné zvolené téma zdárně zpracovat. Velmi náročné je i z 

hlediska volby vhodného systematického pojetí textu. 

Diplomant téma zpracoval na základě dobře zvoleného a dostatečného okruhu odborných 

pramenů, a to jak monografií k tématu, odborných článků, tak i řady vhodně vybraných 

soudních rozhodnutí publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího 

soudu. Nechybí ani prameny cizojazyčné v rozsahu odpovídajícím zvolenému pojetí tématu. 

Pochválit jej lze i za neopominutí klasické, ale obecně méně známé monografie Tolara 

k souhrnným a úhrnným trestům.  

V použitých metodách je zastoupena metoda deskriptivní, analýza, syntéza. Při svých 

úvahách diplomant využívá zejména standardní výkladové metody intepretace právních 

norem 
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3. Formální a systematické členění práce 

Formální členění práce je přehledné, maximálně třístupňové a vychází z doporučené šablony.  

Diplomant zvolil osvědčenou systematiku, která je funkční a zřejmě odráží jeho autorský 

záměr, neodpovídá však zcela vytýčeným cílům (viz níže). Práce je členěna do 7 kapitol a text 

celkově i v rámci jednotlivých témat postupuje od obecného vymezení k dílčím problémům. 

V první kapitole se diplomant obecně věnuje mnohosti trestných činů a v dalších částech 

přechází k vymezení souběhu, podává výklad o souběhu jednočinném a vícečinném (kapitola 

2.) a přechází k otázce jejich trestání (kapitola 3.). V kapitole 5. se zaměřuje na trestání 

mladistvých a v kapitole 6 rozebírá pojem a trestání recidivy. V poslední kapitole provádí 

komparaci s německou právní úpravou a práci uzavírá stručným závěrem.   

. 

4. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomant definoval hlavní dva cíle své 

práce. Prvním byla analýza, zda je 

legislativní řešení trestání mnohosti 

trestných činů v souladu s ústavními 

zásadami a principy charakteristickými 

nejen pro trestní právo, ale pro celý právní 

řád jako celek. Za druhý cíl označil rozbor 

legislativních technik, jimiž se zákonodárce 

snaží vystihnout závažnost vícenásobné 

trestné činnosti pachatele.  

Nutno říct, že takto ambiciózně vytýčeným 

cílům práce zcela neodpovídá. K tomu by 

se musel blíže zaměřit na ústavní zásady a 

principy, jejichž konflikt řeší a v práci není 

ani jasně vytýčené, rozbor jakých 

legislativních technik provedl. Nejde ani o 

očekávatelnou jednotící linii, ale spíše o 

dílčí pohled na některé vybrané problémy. 

Konflikt se zásadou zákonnosti zmiňuje 

v podstatě jen ve vztahu k tomu, že 

v zákoně není jasně stanovena hierarchie 

alternativních trestů z hlediska jejich 

přísnosti. Možné porušení principu rovnosti 

naznačuje u otázek procesního postupu při 

stíhání trestné činnosti pachatele, spáchané 

pachatelem jednak jako mladistvým a 

jednak jako dospělým, dále ve vztahu 

k výkladu a významu znaku „opětovnosti“. 

Odbornější rozbor však k těmto otázkám 

však v práci postrádám.  

 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Automatická kontrola textu míry 

podobnosti vykázala výsledky běžné 

v odborných právnických textech. Autor na 

parafrázované prameny a využité zdroje 
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informací odkazuje v četném 

poznámkovém aparátu, průběžně v práci 

rozvádí vlastní hodnocení, výklady a úvahy. 

Ve svém celku tak nevzbuzuje pochybnosti 

o jeho autorském přínosu.  

Logická stavba práce 
Text je plynulý, způsob vypořádání se 

s jednotlivými pojmy a problémy postupuje 

přirozeně a zvolená systematika je tak 

logická a funkční (byť, jak bylo uvedeno, 

zcela neodpovídá velkoryse vytýčeným 

cílům). 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomant pracuje s poměrně 

reprezentativním okruhem pramenů, na 

které řádně odkazuje a informace z nich 

reprodukované přirozeně zapojuje do 

plynulého textu. Některé prameny by však 

mohly být využity komplexněji a 

k diplomantem cíleným problémům by 

patřilo jejich podrobnější studium, případně 

i nalezení pramenů dalších.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedené analýzy je pro účely 

diplomové práce dostatečná. Respektive o 

tom, že student téma neprozkoumal jen 

povrchně, svědčí jím řešené problémy i 

vítaná snaha teoretické rozbory doplnit o 

konkrétní příklady a vlastní, vždy alespoň 

stručně odůvodněná stanoviska k nim, při 

nichž využívá různorodé a vědecké práci 

oboru práva odpovídající prameny. Z těch 

však přeci jen vychází poněkud izolovaně. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Po formální stránce je práce přehledná.  

Jazyková a stylistická úroveň 
Celkově jsou jazykové a vyjadřovací 

schopnosti na dobré úrovni. Byť 

v některých ohledech by práci slušela 

přesnější terminologie (např. na str. 35 by 

odpovídajícím vyjádření bylo, že „při 

stanovení činu nejpřísněji trestného…“ 

nikoliv „při stanovení trestu nejpřísněji 

trestného“, nebo že „výrokem o trestu se … 

rozumí i rozsudek….“ na str. 28 apod.). 

 

5. Vyjádření k práci 

Diplomant si zvolil téma, jehož uchopení je velice náročné pro někoho, kdo s ním nemá 

praktické zkušenosti, možná i proto student hlavní cíle práce zaměřil na obecnou rovinu 

nadzákonné  úpravy a z ní vyplývajících principů. Nedostatky práce pak spatřuji v tom, že 

v práci samotné nenacházím odbornější, detailnější rozbor k těmto principům a provedení 
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subsumpce diplomantem označených konfliktů pod tyto principy. Úvod je v tomto směru 

velmi ambiciózní i v dalších příslibech, protože práce rozhodně nedostojí tomu, že by v ní 

byly navzájem porovnávány a kriticky hodnoceny všechny dosavadní závěry trestněprávní 

teorie k vymezení klíčových pojmů. Stejně tak neobstojí ani prohlášení, že by ke složité 

problematice ukládání souhrnného a úhrnného trestu byly doplněny názorné příklady 

zpravidla nejkomplexnějšího charakteru, které mohou v praxi nastat. V tomto směru však 

dlužno podotknout, že takové příklady by nejspíše přesahovaly možnosti diplomových prací i 

většiny studentů magisterského studia.  

Konkrétně se výhrady k plnému nevyužití pramenů a odvážně formulovanému úvodu  

neodpovídajícímu hloubce analýzy projevily např. v tom, že diplomant opakovaně uzavírá, že 

při ukládání souhrnného nebo úhrnného trestu nelze uložit jiný trest než trest odnětí svobody, 

pokud u některého ze sbíhajících se trestných činů ve zvláštní části jiný druh trestu uveden 

není (např. na str. 24 či 38) a na základě standardních výkladových metod tedy vylučuje 

použití § 52 odst. 2 tr. zákoníku. V tomto případě však nejen, že standardní výkladové metody 

nepostačují, neboť vedou k protichůdným možným závěrům a bylo by zcela na místě použít i 

výklad teleologický, ale především je otázka vyřešena (a výklad diplomanta vyvrácen) i 

rozhodnutím publikovaným pod. č. 58/1991 Sb. rozh. tr., které je v dostupných právnických 

databázích obsaženo. Diplomant také například v rámci svých úvah de lege ferenda dovozuje, 

že za určitých podmínek by mělo být mimořádné zvýšení trestu postupem obligatorním, 

nevypořádává se přitom s tím, že taková právní úprava zde již byla (konkrétně dokonce 

v předchozím textu označuje rozhodnou změnu právní úpravy jen za změnu formální – 

srovnej str. 52 a 65). Za další příklad může sloužit konstatování diplomanta, že „je však 

zásadně přípustné spáchat trestný čin opilství ve vícečinném nebo i jednočinném souběhu“, u 

kterého opomíjí, že v některých jím jinak hojně citovaných pramenech je jednočinný souběh 

opilství s jiným trestným činem vyloučen. 

Zde je však na místě přejít k pozitivům práce, za které považuji právě například poměrně 

zdařilou snahu diplomanta uvádět konkrétní příklady k jím dovozovaným či předkládaným 

teoretickým závěrům (což je záležitost obtížná a přínosná). To se týká právě například i 

otázky možnosti jednočinného souběhu s opilstvím (viz str. 16, a to ačkoliv se neztotožňuji 

s jeho právní kvalifikací jednání spočívajícím ve vypití drahého vína ve vinotéce „přes zákaz“ 

jako poškození cizí věci). Přehlédnuto by nemělo ani být to, že diplomant se zaobíral řadou 

souvisejících problematických otázek, která s tématem práce souvisí, často však řešena 

nejsou, jako vztah se správním řízením, otázka doručení zrušeného trestního příkazu a další. 

K definovaným problémům neváhal přidávat vlastní zdůvodněná hodnocení a řešení, a byť lze 

některým vyčítat, že by mohla a měla mít pevnější podklad, bylo by podle mého názoru 

nepřiměřeně přísné, aby tím byly přínosy práce zcela negovány, obdobně jakoby příliš 

velikášské (a nenaplněné) definování cílů práce v úvodu nemělo úplně zastínit to, že 

diplomant zvládl problematiku velmi obtížnou zajímavě zpracovat, aniž by si vystačil 

s nekritickým přejímáním parafrází z pramenů. 

Předložený text požadavky na diplomovou práci po formální i obsahové stránce splňuje a 

práce je způsobilým podkladem k obhajobě.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
V závislosti na průběhu obhajoby 2 -3 

Otázky k obhajobě: 
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Jak by podle jeho názoru měla být upravena hierarchie alternativních trestů tak, aby podle 

jeho názoru nedocházelo ke konfliktu se zásadou zákonnosti a byla zachována individualizace 

trestu? 

 

V Praze dne 8. 6. 2021 

 

        Simona Heranová 

        vedoucí diplomové práce 

 


