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 Předložená diplomová práce obsahuje 73 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, sedmi kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je s ohledem na zaměření práce přiměřený zvolenému tématu. Po formální 

stránce splňuje předložená práce požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomantka nejprve v úvodu své práce stručně charakterizuje její cíl a 

zaměření. Poté se stručně, avšak poměrně výstižně, zabývá významem judikatury pro 

interpretaci a aplikaci právních norem. V partii věnované vývoji právní úpravy 

trestného činu neposkytnutí pomoci třeba kladně hodnotit, že se diplomantka 

neomezila na popis měnící se právní úpravy, ale soustředila se na postižení 

vývojových tendencí právní úpravy zkoumaného institutu. Hodnocení významu změny 

v systematickém zařazení předmětných skutkových podstat ve zvláštní části je rovněž 

správné. 

 

 Jádrem diplomové práce je kapitola pátá, ve které diplomantka analyzuje 

jednotlivé zákonné znaky skutkových podstat neposkytnutí pomoci. Ve shodě se 

zaměřením práce se při svém rozboru opírá nejen o základní literární prameny, ale 

v hojné míře rovněž o judikaturu československých a českých soudů. Považuji za klad, 

že se neomezuje na parafrázování právních vět, ale uvádí i stručný skutkový děj a 

zejména peripetie posuzování sporných otázek soudy. To je totiž začasté mnohem 

ilustrativnější a instruktivnější, než samotná právní věta. Souhlasit třeba rovněž 

s názorem, že zvláštní povinnost konat v případě nepravých omisivních deliktů 

nemůže založit obecná povinnost uložená všem adresátům, byť by byla takto uložena 

zákonem nebo jiným právním předpisem (např.: zákon o péči o zdraví lidu, o silničním 

provozu nebo prevenční povinnost podle občanského zákoníku). Některé použité 

formulace však mou vést k názoru, že diplomantka místy zaměňuje dělení trestných 

činů podle typu následku na poruchové a ohrožovací za dělení trestných činů podle 

účinku na materiální (výsledečné) a formální (činnostní). Je ovšem pravdou, že 

nepřesnosti uvedeného typu jsou i v judikatuře. Diplomantka má nesporně pravdu, 

pokud vylučuje jednočinný souběh mezi úmyslnými trestnými činy proti životu a 

zdraví na straně jedné a neposkytnutím pomoci na straně druhé. Patrně však není 

přiléhavé označovat důvod vyloučení souběhu jako faktickou konsumpci, kde jde o 

vztah hlavního trestného činu a vedlejšího prostředku nebo důsledku. Spíše jde o vztah 

subsidiarity, což ostatně diplomantka na jiném místě své práce správně uvádí.  

 

 



 

Následující kapitola práce pak představuje v určitém smyslu doplnění 

předcházejících partií o souvislosti procesní. Zde třeba jen upozornit, že v případě 

mladistvého by se místní příslušnost soudu neřídila místem spáchání trestného činu.  

 

Závěrečné kapitoly práce pak dokreslují meritum problematiky stručnými 

pojednáními o dopravních nehodách a o některých otázkách lékařských zákroků. 

 

V závěru své práce diplomantka stručně shrnuje poznatky, ke kterým ve své 

práci dospěla a akcentuje potřebu výchovy ke vzájemné solidaritě a pomoci mezi 

lidmi. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit v zásadě positivně. Kladem 

práce je, že se diplomantka do patřičné hloubky seznámila se zkoumanou 

problematikou a rovněž s odbornou literaturou a zejména že pečlivě shromáždila a 

analyzovala dostupnou judikaturu československých a českých soudů. Výhradu lze mít 

k tomu, že obecné výklady o základech trestní odpovědnosti místy překračují 

přiměřenou mez, přičemž i při jejich zredukování by práce stejně dosahovala 

požadovaného rozsahu. Diplomantka prokázala dobrou znalost zvolené problematiky a 

schopnost samostatné odborné práce. Rovněž po obsahové stránce předložená práce 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

 

 S ohledem na přetrvávající interpretační a aplikační nejasnosti jde o téma 

aktuální. Téma je přiměřeně náročné na teoretické znalosti a dosti náročné na 

zpracování vstupních údajů. Cíl práce byl splněn. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 Při ústní obhajobě by se diplomantka mohla vyjádřit k otázce, co vše může být 

zdrojem tzv. zvláštní povinnosti konat u nepravých omisivních deliktů a jaký je rozdíl 

mezi případy garance a ingerence.  

 

Předběžná klasifikace:    velmi dobře 
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       JUDr. Rudolf Vokoun,  CSc. 

         vedoucí diplomové práce 
 

 

 

 

 

 

 


