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1. Aktuálnost tématu: 

Téma je nepochybně velmi aktuální. Zásada subsidiarity trestní represe patří ke 

stěžejním zásadám každého demokratického trestního práva a je všeobecně uznávána, 

nicméně státy se proti ní často prohřešují a možnosti trestního práva v ochraně před 

kriminalitou přeceňují /včetně ČR/ Aktuálnost tématu potvrzuje i skutečnost, že nový 

trestní zákoník tuto zásadu výslovně formuluje. 

 

2. Náročnost tématu: 

Téma práce je velmi náročné. Bylo by náročné i pro zkušeného právníka, který se 

teoretickými a praktickými trestněprávními otázkami zabývá dlouhodobě, a tím více je 

náročné pro studenta, který se jím na konci svého pregraduálního studia zabývá ve  

své dipomové práci. Řada otázek patřících do tohoto tématu je neujasněná, ba sporná. 

Hlavní metodou, kterou autor ve své práci používá, je analýza teoretické právní 

problematiky, ale i její právní úpravy a judikatury. 

 

3. Hodnocení práce: 

Podle mého názoru práce splnila své cíle. Těmito cíli ovšem nebylo a nemohlo být 

řešení všech problémů /ani všech základních problémů/ spojených se zásadou 

subsidiarity trestní represe. Nciméně v řešení některých otázek spojených s danou 

problematikou práce pokročila a v řadě směrů alespoň otázky formulovala. 

Pozoruhodné jsou zejména pasáže, v nichž nás autor seznamuje s teoriemi německé 

trestněprávní nauky a s německou judikaturou, hledá v nich poučení a jejich světle se 

pokouší o řešení některých problémů- Je třeba velmi ocenit autorovo značné úsilí a 

značnou energii, kterou práci věnoval v rácemi své ho studijního pobytu v Německu. 

Ve srovnání s běžnými studentskými pracemi, jde o práci podstatně více fundovanou. 

Autor se pojednat o tématu v celé šíři, cituje velké množství autorů, vyjadřuje se 

k otázkám, kterých se dotýká jen letmo, což ovšem vede k tomu, že některé problémy 

jsou jen nahozené či naznačené. 

Jazyková a stylistická úroveň práce je  vcelku velmi dobrá. Některá místa nebo 

některé formulace by však měly být více srozumitelné /viz např. autorovu formulaci 

na str. 109, že v judikatuře může vznikat jakési “pojetí zásady subsidiarity trestní 

represe na druhou“/. Větší pozornost měl autor věnovat překlepům.  

 

4. Práci k obhajobě doporčuji. 

5.  Navržená klasifikace:  výborně 
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