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Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta – katedra trestního práva 

 

 

Posudek oponenta 

na diplomovou práci Michaely Žáčkové 

 

 "Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 TZ" 

 

1. Aktuálnost a náročnost tématu 

Diplomovou práci studentky 5. ročníku Právnické fakulty UK v Praze Michaely 

Žáčkové, která je věnována problematice trestných činů vraždy a zabití, považuji 

s přihlédnutím k nedávno přijatému trestnímu zákoníku, který zcela nově vymezil oba 

pojednávané trestné činy, za velmi aktuální. Této nové úpravě se věnuje nejen odborná 

literatura, ale i poměrně četná judikatura, která novým způsobem v návaznosti na literární 

prameny vymezuje jak znaky těchto trestných činů, tak i jejich vzájemný vztah, kterým se 

zabývá i předmětná diplomová práce. 

Zvolené téma je pro diplomovou práci poměrně náročné, neboť vyžaduje vyhodnocení 

značného rozsahu literatury a judikatury, což klade na způsob zpracování práce zvýšené 

nároky. 

Hlavní metodou zpracování práce je analýza právní úpravy ve světle literárních 

pramenů a judikatury. V práci nebyla využita komparativní metoda ve vztahu k vybraným 

zahraničním úpravám, která by jistě přispěla k prohloubení hodnocení přijaté právní úpravy a 

příp. i k návrhům de lege ferenda, a proto je třeba v tom spatřovat určitý nedostatek 

předložené diplomové práce.  

 

2. Rozsah práce a datum odevzdání práce  

Práce je z hlediska jejího rozsahu odpovídající k šíři a důležitosti problematiky. Její 

vlastní text čítá 64 stran. Dalších 11 stran obsahuje seznam použité literatury, seznam zkratek 

a resumé v anglickém jazyce včetně klíčových slov.  

Práce byla odevzdána dne 25. 4. 2013. 

 

3. Hodnocení způsobu zpracování tématu 

Po stručném úvodu se diplomantka věnovala historickému exkurzu, který se zabývá 

přehledem přístupů k úpravě úmyslného usmrcení (jedinou výtku je možno zde učinit 

z hlediska hodnocení „Všeobecného zákoníku o zločinech a trestech za ně“, který podle mého 

názoru nelze považovat za „modernější kodex“, ale na svou dobu za vynikající právnické dílo, 

jež v zásadě vycházelo z principů zakotvených v díle velkého humanisty Cesare Beccarii „Dei 

delitti e delle pene“, byť autorka dále správně dodává, že znamenal „rozhodující přelom ve 

vývoji trestního práva“). Jádrem diplomové práce jsou nepochybně kapitoly 3. až 9., ve 
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kterých podává přehledný výklad problematiky úmyslných usmrcení v platné právní úpravě, 

kterou člení na vraždu, a to včetně její diferenciace, a zabití. V těchto kapitolách podává 

zevrubný výklad jejich znaků, zabývá se v potřebném rozsahu názory v české literatuře a také 

v judikatuře. Právě v použití judikatury a jejího zhodnocení spatřuji největší přínos předmětné 

diplomové práce. V tomto směru je možno poukázat např. na str. 51, kde autorka dokázala při 

výkladu znaku „předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“ ve smyslu § 141 odst. 1 

TZ využít staršího zobecňujícího materiálu Nejvyššího soudu týkajícího se zvlášť 

zavrženíhodné pohnutky (srov. č. 41/1976 Sb. rozh. tr.). Záslužná je kapitola 9. věnovaná 

vývojovým stadiím trestných činů vraždy a zabití, kde se autorka v potřebném rozsahu zabývá 

na základě judikatury v podstatě všemi souvisejícími otázkami. Otázky vyvolává jen ilustrace 

zániku trestní odpovědnosti za přípravu v důsledku dobrovolného upuštění od dalšího jednání 

poukazem na konkrétní skutečnosti z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 

6 Tz 99/68 (č. 20/1969 Sb. rozh. tr.), na str. 55 práce (pozn. pod čarou č. 80). Zvolený styl 

zpracování vychází z analýzy využitých pramenů, přičemž v práci jsou zastoupeny i partie 

diskusní či polemické, ve kterých se autorka snaží zaujmout i svůj vlastní názor.    

V závěru práce se autorka soustředila na určité shrnutí a zhodnocení stávající právní 

úpravy. Postrádám zde jen vyústění některých závěrů práce v případné návrhy de lege 

ferenda.  

 

Z uvedeného zhodnocení pak vyplývají otázky pro obhajobu diplomové práce: 

1. Vysvětlete blíže rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 6 Tz 99/88 

(č. 20/1969 Sb. rozh. tr.), ve vztahu k dobrovolnému upuštění od dalšího jednání, a to i 

s přihlédnutím k publikovaným rozhodnutím pod č. 5/1951, č. 88/1951, č. 114/1952 a č. 

52/1970 Sb. rozh. tr. a další judikatuře? 

2. Zhodnoťte celkově a podrobněji judikaturu k rozlišení vraždy a zabití? 

 

Předložená práce Michaely Žáčkové splnila cíl diplomové práce, neboť v náležité šíři 

popsala právní úpravu trestných činů vraždy a zabití, přičemž postihla zásadní problémy s ní 

spojené. Velmi dobrá je logická stavba práce a práce s literaturou, jejíž přehled je 

v připojeném seznamu použité literatury. Dobře lze hodnotit i hloubku trestněprávní analýzy 

popsané problematiky, byť autorka mohla ještě více uplatnit vlastní názory na řešení 

předložených a popsaných problémů spojených s trestnými činy vraždy a zabití. Práce je 

psána srozumitelně a na potřebné jazykové úrovni. Celkově dobrá je úprava práce a její 

přehledné členění. 

 

Předložená diplomová práce zcela vyhovuje požadavkům kladeným na 

diplomovou práci. Navrhovaná známka – 1 až 2. 

 

V Praze dne 10. května 2013 

 

Oponent diplomové práce:           

                   Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D. 
 

 


