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Předmětem hodnocení je diplomová práce, která byla na podkladě negativních 

posudků vedoucího diplomové práce a oponenta přepracována a je znovu předkládána 

k posouzení.   

 Cíl práce je formulován shodně s její předchozí verzí. Záměrem diplomanta je podat 

„obecný rozbor dané problematiky s cílem objevit a osvětlit možné problémy a navrhnout 

jejich řešení“ (viz str. 5 práce). Takto stanovený cíl práce je možno považovat za přijatelný. 

Práce je rozdělena do jedenácti kapitol (vedle úvodu a závěru), které jsou ještě 

podrobně vnitřně členěny. Uspořádání kapitol je přehledné. Vytýkaný nedostatek, spočívající 

v chybějícím průběžném číslování kapitol a podkapitol, diplomant napravil. 

Systematiku práce diplomant ponechal beze změny. Rozbor právní úpravy trestných 

činů vraždy a zabití uvozuje stručné vymezení trestných činů proti životu spolu 

s charakteristikou jejich postavení v systematice zvláštní části trestního zákoníku. Těžiště 

práce je v rozboru znaků skutkových podstat obou zkoumaných trestných činů (zejména 

prosté vraždy, premeditativní vraždy a dalších kvalifikovaných skutkových podstat trestného 

činu vraždy, zabití jako afektdeliktu a provokaci a kvalifikovaných skutkových podstat 

trestného činu zabití). Zvlášť je pak pojednáno o otázce vymezení počátku a konce lidského 

života jako objektu trestného činu vraždy. Na tento výklad  navazuje nástin kriminologických 

aspektů úmyslných usmrcení, v jehož rámci se diplomant zabývá zejména osobností pachatelů 

těchto trestných činů, predeliktními situacemi a motivy úmyslných usmrcení. Do práce je 

zařazeno i pojednání o euthanasii a o právním přístupu k úmyslným usmrcením ve Velké 

Británii a v USA . Práci uzavírá stručná rekapitulace obsahu celé práce. 

 Po metodologické stránce práce vychází ze studia tuzemské literatury a judikatury. 

Prohřešky při práci s literaturou, vytýkané předchozím posudkem, se již v práci nevyskytují. 

Diplomantovi je však třeba znovu vytknout, že seznam literatury neuspořádal abecedně (a 

podobně i přehled judikátů není uspořádán podle určitého klíče).   

Také po obsahové stránce práce nedoznala podstatných změn. Diplomantův výklad je 

orientován na hlavní otázky spjaté s problematikou úmyslných usmrcení. Je v něm podán 

celkový obraz zkoumané problematiky, který ale svým pojetím nepřekračuje rámec použité 

literatury a postrádá hlubší zamyšlení nad některými problémy. Např. v otázce lidského života 

jako objektu trestného činu vraždy není v literatuře v podstatě sporu, že k jeho ochraně 

z hlediska ustanovení o vraždě dochází od počátku porodu, ale shoda nepanuje v otázce, který 

okamžik lze jako počátek porodu označit. Z práce není zřejmé, že se diplomant s diskusí k 

této otázce dostatečně seznámil. Jeho závěr o počátku ochrany lidského života, který do práce 

nově doplnil (viz str. 34), je nejasný. Některé otázky jsou diplomantem podány příliš 

zjednodušeně (viz např. str. 7, odst. 2, kde se hovoří o členění zvláštní části trestního zákona 

z roku 1961).  

Hlavní příčinou vrácení práce k přepracování byly flagrantní gramatické a stylistické 

chyby. Je třeba konstatovat, že nedostatky tohoto rázu diplomant napravil. Práce  je psána 

odpovídajícím stylem a je prosta gramatických pochybení. 

 

   



Otázka k obhajobě: Problém určení počátku ochrany lidského života ve smyslu 

ustanovení o trestném činu vraždy podle § 140 TZ. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Předběžné hodnocení: dobře 

   
 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 3. 6. 2013 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


