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 Předložená diplomová práce obsahuje 45 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, šesti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je pěkná. Okruh použité literatury je 

poměrně poměrně rozsáhlý a přiměřený zvolenému tématu. Po formální stránce 

splňuje předložená diplomová práce požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku poměrně netradiční, 

která však je stálým předmětem diskusí odborné i laické veřejnosti. Jde proto o téma 

z obecného pohledu aktuální a jeho hlubší zpracování je určitě přínosné. Téma je dosti 

náročné na zpracování pramenného materiálu a rovněž přiměřeně náročné na samotné 

zpracování. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje zaměření a cíl své 

práce, se nejprve zabývá místem zkoumaného institutu v systému okolností 

vylučujících protiprávnost. Chvályhodné je, že diplomantka postihuje i odborné 

diskuse a vývoj názorů, které předcházely zakotvení tohoto institutu v trestním 

zákoníku. Srovnání rizika a krajní nouze je výstižné. Souhlasit třeba rovněž s tím, že 

subsidiární vztah obou institutů je problematický. 

 

 Následující kapitola se meritorně zabývá rozborem zákonných znaků 

analyzovaného institutu. U vědomí toho, že se jedná o institut relativně nový, ke 

kterému dosud vesměs neexistuje relevantní judikatura, a že diplomantka musela 

většinou vycházet z názorů vyslovovaných v odborné literatuře, nezřídka staršího data, 

lze tuto partii považovat za zdařilou, bez ohledu na to, že některé otázky by možná 

mohly být hlouběji rozpracovány. 

 

 Na tuto obecnou kapitolu pak navazují kapitoly věnované speciální 

problematice rizika, a to rizika ve zdravotnictví, ve sportu a v hospodářské činnosti. 

Záslužně je zde velká pozornost věnována pojmu „lege artis“. Souhlasit lze 

s připomínkou, že třeba každý případ posuzovat individuálně, s ohledem na konkrétní 

okolnosti, když mnohdy teoretická maximalizace podmínek dovoleného jednání by 

způsobovala jejich reálnou nedosažitelnost, což by bylo v rozporu se sledovaným 

cílem lékařského zákroku. Pěkně je zpracován přehled názorů na vyloučení (trestní) 

odpovědnosti za újmu způsobenou při sportu. Zde třeba s diplomantkou souhlasit 

v tom, že je velmi problematické naplnění podmínek § 31 tr. zákoníku v případě 

sportovních aktivit. Nabízí se otázka, zda uplatnění institutu rizika se více neprojeví 

v individuálních sportech (gymnastika, let na lyžích, skoky do vody, automobilová 



ralley) k vyloučení odpovědnosti trenéra nebo organizátora, než ve sportech 

„kontaktních“ (kopaná, hokej, box) k vyloučení odpovědnosti soupeře. Pokud se 

diplomantka v kapitole o riziku hospodářském omezila na obecné úvahy a spíše otázky 

nastoluje, nelze ji tuto skutečnost vytýkat, neboť se jedná o problematiku nesmírně 

složitou, spornou a odbornou literaturou téměř nedotčenou. 

 

 V poslední kapitole své práce si diplomantka klade otázku, zda positivní právní 

úprava institutu přípustného rizika byla či nebyla potřebná. Na tuto otázku důvodně 

odpovídá kladně. Současně však velmi přiléhavě upozorňuje na skutečnost, že obecná 

formulace tohoto institutu bude klást velké nároky na jeho interpretaci a zejména na 

citlivou aplikaci. 

 

 V závěru své práce diplomantka stručně ale výstižně shrnuje poznatky, ke 

kterým ve své práci dospěla a svá stanoviska. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako zdařilou. Diplomantka 

prokázala, že se podrobně seznámila se zkoumanou problematikou, ať již jde o právní 

úpravu nebo (a to především) o dosavadní zpracování v odborné literatuře. Zejména 

třeba kladně hodnotit tvořivou práci s literaturou, pečlivost zpracování problematiky, 

jazykovou a formulační úroveň práce, schopnost konstruovat vlastní stanoviska a 

v neposlední řadě odvahu zaměřit se na tuto relativně novou a současně velmi složitou 

a spornou problematiku. Diplomantka nesporně prokázala schopnost samostatné 

odborné práce. Předložená diplomová práce po formální i po obsahové stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je rozhodně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při obhajobě své práce by diplomantka mohla shrnout důvody, pro které 

považuje uplatnění zkoumaného institutu v oblasti sportovních aktivit za přinejmenším 

problematické.  
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       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

         vedoucí diplomové práce 

 

 

 


