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Předložená diplomová práce obsahuje 56 stran textu a je přehledně členěna do 
úvodu, tří  základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh 
použité  literatury  je  poměrně  rozsáhlý,  nesporně  přiměřený  zvolenému  tématu  a 
zahrnuje i nemalou řadu prací zahraničních. Po formální stránce splňuje předložená 
práce požadavky na ni kladené.

Diplomant nejprve v úvodu své práce stručně charakterizuje její cíl a zaměření. 
Poté se v prvé kapitole věnuje fenomenu euthanasie. Lze souhlasit, že je velmi obtížné 
vymezit  pojem euthanasie,  jakož i  s výhradami,  které diplomant vznáší  k některým 
definicím,  které  se  v odborné  literatuře  vyskytují.  Přehledně  je  zpracována 
kategorizace  jednotlivých forem euthanasie,  včetně  tzv.  asistované sebevraždy.  Jen 
drobnou  výhradu  lze  mít  k pojmu „pasivní  konání“,  a  to  s ohledem na  standardní 
význam pojmu „konání“ v odborné literatuře.

Druhá kapitola práce, která je vlastním jádrem diplomové práce, je věnována 
právnímu posouzení euthanasie a asistované sebevraždy de lege lata. Velmi podrobně 
a  přehledně  je  zpracována  analýza  vývoje  právní  úpravy,  resp.  navrhované  právní 
úpravy, včetně konfrontace názorů jejich zastánců a odpůrců. Je pochopitelné a zcela 
důvodné,  že  největší  pozornost  je  v této  souvislosti  věnována  vládnímu  návrhu 
rekodifikace trestního práva hmotného a senátnímu návrhu zákona o důstojné smrti. U 
trestného činu účasti na sebevraždě mohla být pozornost věnována i otázce, zda-li je 
možný pokus a příprava tohoto trestného činu, a to s ohledem na objektivní podmínku 
trestnosti  záležející  v tom,  že  došlo  alespoň  k pokusu  sebevraždy.  Správně  se 
diplomant dotknul i problematiky tzv. living will, ačkoliv sama tato problematika by 
vyžadovala větší prostor přesahující rámec práce. Pokud diplomant cituje v literatuře 
uvedený názor, že aktivní nepřímou euthanasii lze řešit institutem krajní nouze, pak 
snížení útrap nelze patrně považovat za trestně relevantní „následek“ jednání,  když 
takovým  následkem  by  spíše  bylo  prodlužování  útrap,  který  bychom  z pohledu 
principu proporcionality srovnávali s uspíšením smrti. Ostatně sám diplomant na tuto 
otázku  v jiné  souvislosti  upozorňuje.  S diplomantem  třeba  souhlasit,  že  použití 
privilegované skutkové podstaty zabití (§ 141 tr. zákoníku) nebude v případě aktivní 
přímé euthanasie praktické. 



Konečně  třetí  kapitola  diplomové  práce  se  zabývá  podrobnou  analýzou 
poměrně  velké  řady  zahraničních  právních  úprav  zkoumané  problematiky  a  jejich 
srovnáním. Diplomant zde záslužně věnuje pozornost i historickým a společenským 
souvislostem a konfrontaci odborných názorů na danou otázku.

V závěru  své  práce  diplomant  vyjadřuje  (patrně  důvodně)  skeptický  názor 
ohledně právní úpravy euthanasie v českém právním řádu v dohledném období. Pokud 
jde  o  privilegovanou  skutkovou  podstatu  „usmrcení  na  žádost  (z  útrpnosti)“,  pro 
kterou diplomant pléduje, je ovšem třeba čelit námitce, že jakákoliv hrozba postihu, 
byť mírnějšího, vyloučí zcela takový postup v případě třetích osob, zejména lékařů a 
jiných zdravotnických pracovníků, a šlo by spíše o jakési „sebeobětování se“ ze strany 
příbuzných umírajícího. 

Celkově lze předloženou diplomovou práci považovat za zdařilou. Kladně třeba 
hodnotit to, že diplomant zpracoval velmi široký okruh literárních pramenů, na kterých 
hojně staví, avšak činí tak vesměs tvůrčím způsobem a k některým sporným otázkám 
vyslovuje  vlastní  stanovisko,  vesměs  podložené  věcnými  a  právními  argumenty. 
Diplomant  rozhodně prokázal  dobrou znalost  zvolené problematiky  a  jejích širších 
souvislostí,  včetně  schopnosti  samostatné  odborné  práce.  Po  obsahové  stránce 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.

S ohledem na provedenou rekodifikaci jde o téma aktuální. Téma je náročné na 
teoretické znalosti a dosti náročné na zpracování vstupních údajů. Cíl práce byl splněn. 
Práci doporučuji k obhajobě.

Při ústní obhajobě by se diplomant mohl vyjádřit k otázce, zda si lze představit 
případy  (byť  výjimečné),  kdy  by  trestnost  aktivní  přímé  euthanasie  mohla  být 
vyloučena na základě aplikace institutu krajní nouze.
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