
 1 

 

 

 
UNIVERZITA KARLOVA  
PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 

 
 

POSUDEK OPONENTA  PRÁCE  

 
Téma práce : Zavinění v trestním právu 
Autor :      Milan Gašpařík 
Vedoucí diplomové práce:   JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Oponent:    JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Rozsah práce:  90 stran  
Datum odevzdání práce: leden 2021  
 
 

1. Charakteristika tématu:  Jde o nejobtížnější z tradičních trestněprávních témat, které  
vylučuje pouhou syntézu poznatků. Diplomní úkol vyžaduje soustředěné studium náročných 
textů, z nichž mnohé byly vydány před několika desetiletími a nejsou běžně přístupné. Velký 
počet soudních rozhodnutí je nepřehledný a pro začínajícího právního spisovatele matoucí. 
Velké nároky kladou na řešitele různé kontradikce teoretických pouček a jejich  
vysvětlení konkrétními příklady.  
 
2. Hodnocení po formální a obsahové stránce:  
 
Práce je dostatečně přehledně rozvržena a lze v ní rozeznat všeobecnou část a část zvláštní 
věnovanou dílčím problémům. Diplomant v úvodu správně poukazuje na to, že trestní zákon 
nemůže definovat beze zbytku všechny pojmy – vždy zůstává široký prostor, který musí vyplnit 
právní nauka. Autor se zprvu zabývá samotným vymezením lidské psychiky jako souhrnu všech 
duševních funkcí a obsahů. Za klíčovou otázku považuje vymezení těch obsahů, které 
bezprostředně souvisejí se vztahem pachatele k trestnému činu. Diplomant se vydatně zaobírá 
principem odpovědnosti za zavinění (nullum crimen sine culpa).  
 
Autor správně poukazuje na úskalí, jež má svůj původ v historické terminologii – vztah mezi 
pojmy zavinění a vina. Opírá se zde o názor Vladimíra Solnaře, který radil oba pojmy 
nezaměňovat. Vinou je podle tohoto pojetí třeba rozumět celkový souhrn subjektivních i 
objektivních předpokladů trestní odpovědnosti. Zavinění podle autora vyjadřuje vnitřní 
psychický poměr pachatele trestného činu k objektivním rysům konkrétního trestného činu, 
zejména k porušení nebo ohrožení trestním právem chráněných zájmů (přičemž porušení či 
ohrožení jsou vyvolány způsobem, který trestněprávní normy předpokládají). Diplomant 
označuje zavinění za tu složku trestného činu, která nejvíce odporuje mravnosti.  
Diplomant mj. analyzuje dnes v nauce opomíjenou zásadu, že dolus antecedens aut 
superveniens non nocet, jež má dle jeho názoru více dimenzí. Především však jde o to, jak se 
trestněprávně relevantní skutečnosti pachateli jevily tepmore criminis. Autor upozorňuje na to, 
že jedná-li pachatel delší dobu, dochází u něj k tzv. transformaci zavinění. Relevantním 
okamžikem pro posouzení zavinění je proto ukončení jednání pachatele. 
Za velmi zdařilé považuji pasáže, které autor věnoval otázkám obsahu a míry zavinění. 
Diplomant se přiklonil k doktrinárnímu pojetí, jež okruhem zavinění rozumí ty součásti reality, 
které naplňují znaky skutkové podstaty (s výjimkou právě znaků subjektivních). Dle tohoto 
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názoru postačí, že pachatel zná fakta, která lze pod jednotlivé znaky podřadit – stačí přitom 
všeobecná představa. Diplomant správně uvádí, že znaky skutkové podstaty představují prostor, 
v jehož rámci mohou být různé součásti objektivní reality v představách pachatele nahrazeny či 
doplňovány. Podrobně autor vykládá obtížnou otázku zavinění k příčinnému vztahu mezi 
jednáním a trestným následkem. Vyjadřuje se rovněž detailně k zavinění k objektu trestného 
činu a dospívá z závěru, že pachatel musí znát toliko ostatní znaky trestného činu, z nichž lze 
objekt dovodit.Kandidát správně porozuměl také látce o tzv. normativních znacích trestného 
činu a zavinění k nim. Diplomant zde bystře poukazuje na odlišnost od případů tzv. blanketních 
skutkových podstat.  
Jako přínos diplomové práce oceňuji výklad o tzv. pravé a nepravé nedbalosti. Tuto velmi 
obtížnou materii diplomant prozkoumal opravdu do detailů, se soustředěním a pílí. Autor 
dokázal utřídit názory, které se k tomuto tématu objevily v nauce v poslední době (P. Šámal, J. 
Musil, Vl. Kratochvíl). Diplomant reflektuje podrobnější úpravu nepřímého úmyslu v platném 
trestním zákoníku. Velmi dobré pochopení trestněprávní doktríny autor prokázal i v pasážích 
věnovaných formám nedbalosti a kritériím povinné opatrnosti. Práce vyniká snahou diplomanta 
postihnout látku komplexně, např. pokud jde o formy účastenství. Závěrečná zvláštní část je 
věnována několika dílčím problémům, z nichž nejlépe autor zpracoval otázku zavinění u 
trestných činů ve sportu.  
 
Předložená práce vzbuzuje respekt zejména tím, jak široký okruh literárních pramenů a 
soudních rozhodnutí diplomant nastudoval a z nichž dokázal vytvořit originální syntetický text. 
Zatímco po obsahové stránce je práce na výtečné úrovně, po stránce formální zaznamenáváme 
některé nedostatky. V práci se vyskytuje poměrně velké množství chyb v psaní – je patrné, že 
autor nevěnoval dost času korektuře textu. Poznámkový aparát je veden řádně v tom smyslu, že 
obsahuje všechny relevantní bibliografické údaje; diplomant se však nedrží normy, které je na 
PFUK uznávána. Po stránce stylistické autor občas užívá neexistující nebo kuriosní výrazy 
(např. „vněmy“), nebo dokonce rusismy (jestvující). Jindy se objevují neobratná slovní spojení 
(„publikační praxe“, zřejmě jako protiklad k „praxi aplikační“). V některých případech text 
působí příliš expresivně – obraty jako „absolutně souhlasím“ nebo „s tím nedokážu souhlasit“ 
se hodí do článku žurnalistického a ne do odborného textu. Stylu autora by prospěla větší 
jednoduchost – uznávám však, že samo téma svádí ke složitým stylistickým konstrukcím.  
 
3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Při ústní obhajobě autor může stručně 
přiblížit Miřičkovu tripartici trestné viny. Dále může odpovědět na tyto otázky: Co označujeme 
jako tzv. úmysl překračující objektivní stránku?V kterém trestním zákoně se u nás nejprve 
objevil pojem hrubé nedbalosti?Jak diplomant nahlíží na tzv. kontaktní bojové sporty (zejm. 
MMA), pokud jde o zavinění např. k těžké újmě na zdraví? 
 
4. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
5.  Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
 

V Praze dne 27. ledna 2022                                                                            
 
 
        JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 

oponent diplomové práce    


