Hodnocení
diplomové práce Bc. Terezy Maternové
Vývojová stadia trestné činnosti v pojetí trestního zákoníku a Model penal Code
Diplomová práce na individuální téma zpracovává rozdíly mezi právní úpravou
vývojových stadií trestné činnosti podle českého trestního zákoníku, který náleží

ke

kontinentálnímu typu práva, a Model Penal Code, což je modelový hmotněprávní trestní
zákoník Spojených států amerických, který byl vypracován v roce 1962 a který je v různém
rozsahu adaptován do právních řádů jednotlivých amerických států.
Cílem této práce bylo popsat rozdíly v právní úpravě jednoho z nejdůležitějších institutů
obecné části trestního zákoníku a posoudit, zda nám může být modelový americký trestní
zákoník inspirativní pro českou právní úpravu.
Práce je aktuální v tom smyslu, že v současném období transnacionalizace a globalizace
právních řádů z různých oblastí mohou ze srovnání různých institutů v různých právních
systémech vyplynout poznatky ke zdokonalení tuzemské právní úpravy.
Diplomová práce má rozsah 63 stran textu a je zpracována na podkladě většího počtu
odborných literárních pramenů, mezi kterými pochopitelně jsou ve velké míře obsaženy i
prameny cizojazyčné. Tato okolnost velmi zhodnocuje diplomovou práci.
Osnova práce vychází ze struktury modelového trestního zákoníku. Autorka rozdělila práci
do pěti kapitol, ve kterých postupně pojednává o zavinění k pokusu trestného činu, o jednání
zakládajícím trestný čin, o nezpůsobilém pokusu a upuštění od dokonání k trestnému činu.
Závěr práce na str. 62 a 63 ukazuje, že diplomantka umí velmi citlivě posoudit, v jakém směru
je česká právní úprava juristicky preciznější než právní úprava americká (například omezení
pokusu jen na úmyslná jednání) a ve kterých směrech by se mohl budoucí zákonodárce
inspirovat u cizí právní úpravy.
Práce má velmi pěknou úroveň. Při hodnocení je třeba ocenit, že diplomantka, bez větších
praktických zkušeností musela srovnávat instituty z rozdílných právních oblastí.
Práce je napsána živým, čtivým stylem.
Diplomová práce Bc. Terezy Maternové je rozhodně způsobilým podkladem pro ústní
obhajobu, kterou doporučuji orientovat na otázku: Nezpůsobilý pokus trestného činu.
Práci hodnotím: výborně
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