
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Téma práce : Trestný čin vraždy a zabití podle § 140 TZ, § 141 TZ
Autor :           Michaela Žáčková
Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent :      Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Rozsah práce: 64 stran vlastního textu
Datum odevzdání práce: 25. 4. 2013

1. Celková charakteristika a náročnost tématu:

Téma úmyslných usmrcení je trvale aktuální a poutavé, zároveň však pro diplomanta poměrně
náročné. Po více než třech letech od účinnosti trestního zákoníku již lze zkoumat, jakým 
způsobem soudy aplikují nové, často velmi složitě pojaté privilegované a kvalifikované skutkové 
podstaty vraždy a zabití. Bez ohledu na nedávnou změnu právní úpravy zvolené téma zahrnuje 
množství závažných dílčích otázek obecnějšího rázu (počátek a konec lidského života, zavinění, 
motivace trestného jednání, vývojová stádia atd.). Záměr diplomatky podat přehledné shrnutí 
tématu se proto zprvu jevil jako ctižádostivý, a to i vzhledem k poměrně omezenému okruhu 
literárních prací, o něž se lze v tuzemsku opírat. Diplomantka však svému předsevzetím dostála 
díky tomu, že široce využívala publikované soudní judikatury. Tím diplomantka mimo jiné 
prokázala velmi dobrou schopnost syntetizovat z množství dílčích pramenů vlastní odborný text, 
který nepůsobí nesourodě nebo roztříštěně. 

2. Hodnocení práce dle stanovených kritérií
- logická stavba práce, hloubka provedené analýzy –Autorka při svém výkladu v zásadě 

postupuje tradičním způsobem, kdy se věnuje jednotlivým skupinám tzv. typových znaků 
trestných činů, jak je česká trestněprávní nauka vymezuje (objekt, subjekt, objektivní 
stránka, subjektivní stránka..). Autorka však odmítla podřídit svůj výklad pouze tomuto 
tradičnímu učebnicovému schématu, a některé důležité či aktuální otázky vyděluje do 
samostatných kapitol (zejména jde o pasáže věnované rozlišujícím znakům jednotlivých 
forem vraždy a zabití); dále text doplňuje ještě exkurzem o vývojových stádiích trestného 
činu. Uvedené členění je spíše na prospěch přehlednosti, jíž autorka udržuje i podrobnějším 
označováním kratších tématických oddílů. Chvalitebná je schopnost autorky zdůraznit 
v textu klíčové pojmy a definice. Vhodně jsou zařazeny obecné úvahy o vymezení počátku a 
konce lidského života jako objektu trestných činů vraždy a zabití. Kladně hodnotím, že 
autorka se v úvodním historickém exkurzu zaměřuje především na moderní trestněprávní 
kodifikace a otázky bezprostředně související se zkoumaným tématem.

- Autorka všeobecně podává velmi zdařilý výklad subjektivních znaků zkoumaných trestných 
činů (druhy úmyslu, formy tzv. premeditace, omluvitelných hnutí mysli, resp. pohnutek u 
zabití atd.).Velmi kladně hodnotím rovněž pasáže věnované jednotlivým zvláště přitěžujícím 
okolnostem dle § 140 odst. 3 TZ. Zajímavá je rovněž kapitola o stádiu přípravy trestného 



činu vraždy na str. 54 a násl. Autorka vždy pro ilustraci uvádí praktické příklady, ať již 
vybrané z judikatury nebo její vlastní- hypotetické.

- použité prameny, práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autorka 
vychází z několika spíše ojedinělých monografických a časopiseckých  zpracování tématu
v českém jazyce; jinak čerpá hlavně z komentářových příruček a učebnic. Okruh požitých 
pramenů je však výrazně rozšířen přibližně třemi desítkami soudních rozhodnutí, jež autorka 
průběžně cituje. Postupuje při tom v souladu s formálními požadavky. Správně uvádí i 
odkazy na stránky v síti Internet. Seznam literatury na závěr práce je přehledně seřazen. 
Absence cizojazyčných titulů je do značné míry dána tím, že se výklad autorky odvíjí 
primárně od českého positivního práva – nezkoumá tedy obecně např. „mírněji trestné 
formy úmyslných usmrcení“, ale drží se výkladu ustanovení českého trestního zákoníku.  

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - bez připomínek, autorka nevyužívá grafů či tabulek, což 
je dáno trestněprávně exegetickým, nikoli kriminologickým rázem práce. 

- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, jen ojedinělé stylistické neobratnosti, např. 
nadužívání slov cizího původu tam, kde existuje výraz český. Autorka dokáže vhodně a 
plynule spojit přímé citace z judikatury a odborné literatury s vlastními úvahami, příklady 
atd. 

4. Případné další vyjádření k práci: Autorka k diplomové práci přistoupila se zájmem a 
důkladností. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  Autorka by se mohla blíže zamyslet nad 
otázkou vraždy spáchané na těhotné ženě, o níž pojednává na str. 31. Nebylo by vhodnější tento 
zvlášť přitěžující znak vykládat restriktivně tím způsobem, že pro účely daného ustanovení je 
„těhotnou ženou“ třeba rozumět teprve žena ve vyšším stupni těhotenství, kdy již jsou známky 
těhotenství na těle ženy laickému pozorovateli patrny?

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

V Praze dne 15. června 2013                                                                                               

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
vedoucí diplomové práce    


