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1. Aktuálnost (novost) tématu: Trestné činy záležející v úmyslném usmrcení člověka patří 
k nejzajímavějším trestněprávním tématům. Nelze přehlédnout, že řada obecných 
trestněprávních kategorií (formy zavinění, druhy úmyslu, vývojová stádia, formy trestné 
součinnosti, teorie omisivních deliktů atd.) byla původně zformulována v rámci ustanovení o 
vraždě v raných moderních kodexech. V zahraniční literatuře se z tohoto důvodu téma 
úmyslných usmrcení (jeho nejrůznější aspekty) těší trvalé pozornosti. V českém 
trestněprávním diskurzu bylo toto téma řadu let spíše opomíjeno, zčásti v důsledku velmi 
atypické nediferencované úpravy v trestním zákoně z roku 1961. Po třech letech od počátku 
účinnosti trestního zákoníku již lze zkoumat, jakým způsobem soudy aplikují nové, často 
velmi složitě pojaté privilegované a kvalifikované skutkové podstaty vraždy a zabití dle § 
140, § 141.   

2. Náročnost tématu: Téma bývá mnoha diplomanty podceňováno. Ve skutečnosti je k jeho 
uspokojivému zpracování zapotřebí velmi solidních vědomostí z trestního práva hmotného, 
jinak se diplomant nevyvaruje chyb a nepřesností. Diplomant musí navíc nastudovat 
poměrně komplikované otázky počátku a konce lidského života či otázku tzv. euthanasie, jež 
přesahují mimo obor trestního práva. S ohledem na to, že česká odborná literatura k tomuto 
tématu je zatím poměrně chudá, musí diplomant pracovat s judikaturou, a to i s judikaturou 
historickou, vážící se ke starším kodexům. Vedle základních právně historických znalostí je 
nezbytné, aby měl diplomant alespoň povšechné povědomí o úpravách téže matérie 
v sousedních zemích, na něž platný trestní zákoník navazuje. V předkládané práci diplomant 
navíc ctižádostivě zahrnul i některé další aspekty kriminologické v samostatné kapitole, nad 
rámec trestněprávního výkladu. 

3. Kritéria hodnocení práce:
- logická stavba práce, hloubka provedené analýzy – diplomant zvolil poněkud méně obvyklou 

strukturu práce, zejména pokud jde o trestněprávní výklad. Nepostupuje tradičním 
způsobem podle jednotlivých skupin tzv. typových znaků trestných činů (objekt, subjekt, 
objektivní stránka, subjektivní stránka..), ale po krátkém obecném úvodu se soustřeďuje na 
znaky odlišující nejprve jednotlivé různě závažné formy vraždy (tzv. prosté, premeditované a 
kvalifikované dle § 140 odst. 3 TZ) a  posléze trestného činu zabití. Usiluje tedy především o 



pochopení systému diferenciace úmyslných usmrcení. Teprve poté v samostatném exkurzu 
pojednává o objektu uvedených trestných činů, tedy zejména o otázkách počátku a konce 
lidského života. Samostatně pak řadí rovněž kriminologické úvahy o predeliktních situacích 
a motivech úmyslných usmrcení. Stručně se věnuje také problému euthanasie. Práce 
obsahuje rovněž informace o poměrech v zahraničních jurisdikcích, konkrétně ve Velké 
Británii a USA.

- Pokud jde o hloubku provedené analýzy, je práce především rekapitulací poznatků, které 
diplomant načerpal z učebnic, komentářových příruček a několika dostupných monografií o 
daném tématu. Je třeba vyzdvihnout skutečnost, že autor vyhledal poměrně velký počet 
soudních rozhodnutí (byť jejich právní věty občas cituje příliš mechanicky).U složitějších 
otázek subjektivní stránky se autor místy dopouští nepřesností, např. naznačuje-li nutnou 
spojitost mezi předchozím uvážením pachatele vraždy dle § 140 odst. 2 TZ a přípravným 
jednáním.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autor metodologicky 
správně pracuje s poznámkovým aparátem a citacemi. Co se týče okruhu použité literatury, 
nelze diplomantovi v rámci hodnocení spravedlivě vytýkat jistou poplatnost několika málo 
literárním pramenům již proto, že dané téma bylo v posledních desetiletích v češtině 
zpracováváno jen ojediněle. Pro exkurz o anglosaském právu autor použil anglicky psaných 
pramenů, jež jsou dostupné v síti Internet; na tyto prameny korektně odkázal.  

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - uspokojivá, neobsahuje tabulky či grafy

- jazyková a stylistická úroveň – Nutno bohužel konstatovat, že diplomant je stylisticky málo 
obratný. Jde o nedostatek, který bohužel v této fázi studia  již nelze uspokojivě odstranit. 

- 4. Případné další vyjádření k práci: Diplomová práce je prvním pokusem diplomanta o 
souvislejší odborný text. Diplomantovi lze doporučit, aby se nadále pilně vzdělával a četl 
odbornou literaturu. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Navrhuji, aby diplomant při ústní obhajobě 
pohovořil o vztahu zavinění a premeditace.

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 2-3 (velmi dobře až dobře) 

V Praze dne 21. června 2013
                                                                                               

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.

vedoucí diplomové práce    


