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 Předložená diplomová práce obsahuje 66 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, dvou základních částí a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. S ohledem 

na zaměření práce, kterým je rozbor judikatury, je okruh použité literatury přiměřený 

zvolenému tématu. Mohly být snad využity i starší učebnice a komentáře. Po formální 

stránce splňuje předložená diplomová práce požadavky na ni kladené. 

 

 

 Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku poměrně netradiční a 

současně dosti obtížnou, vyvolávající v teorii i v aplikační praxi diskuse a nejasnosti. 

Jde proto o téma aktuální a jeho zpracování je určitě přínosné. Téma je přiměřeně 

náročné na zpracování pramenného materiálu a rovněž na samotné zpracování, a to 

s ohledem na propojení problematiky zákonných znaků uvedených ve zvláštní části 

s obecnými instituty trestního práva. 

 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka charakterizuje zaměření a cíl své 

práce, se v první části své diplomové práce nejprve zabývá místem zkoumaných 

trestných činů v systému trestných činů proti životu a zdraví. Při charakteristice 

analyzovaných trestných činů mohla diplomantka přihlédnout nejen k dělení trestných 

činů podle následku na ohrožovací a poruchové, ale rovněž k dělení trestných činů 

podle účinku na materiální (výsledečné) a formální (činnostní), což má právě u 

omisivních trestných činů nemalý význam. Dále se diplomantka věnuje velmi obtížné 

problematice obecné a zvláštní povinnosti konat. Zatímco institut garance je vyložen 

poměrně dobře, institut ingerence (ve smyslu trestního zákoníku) zůstal poněkud 

opomenut. Poměrně zdařilý je výklad pojmu „potřebná pomoc“. Při rozboru 

problematiky souběhu mohla být možná větší pozornost věnována otázce skutku (proč 

například způsobení újmy na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě a následné 

odejití z místa bez poskytnutí pomoci jsou dva skutky). Pochybnosti vyvolává tvrzení 

o „zásadním“ vyloučení pokusu u (všech) úmyslných omisivních trestných činů (str. 

24), tedy i u nepravých omisivních deliktů.  

 

 

 Druhá část diplomové práce je věnována rozboru judikatury československých 

a českých soudů k trestným činům neposkytnutí pomoci. Kladně třeba hodnotit, že se 

diplomantka pokusila publikované judikáty rozčlenit do skupin v závislosti na 

převažující   problematice,   kterou   judikáty  řeší.  Lze  akceptovat  názor,  že  změna 



 

mimotrestní právní úpravy může v konkrétním případě vést ke změně povahy 

povinnosti konat. Rovněž úvahy o možné odpovědnosti za pokus poruchového 

trestného činu v příkladu na str. 48 – 50 nejsou nedůvodné. V příkladu uváděném na 

str. 40 – 41 není zcela zřejmé, zda převozník bude zcela beztrestný.  

 

 V závěru své práce diplomantka shrnuje základní poznatky, ke kterým při 

zpracování své práce dospěla. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomantka 

prokázala, že se seznámila se zkoumanou problematikou, a to jak pokud jde o její 

zpracování v učebnicích a v komentářích, tak zejména pokud jde o publikovanou 

judikaturu československých a českých soudů. Vliv zpracovaných odborných pramenů 

je zřetelný. Předložená diplomová práce po formální i po obsahové stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při obhajobě své práce by diplomantka mohla vyjádřit svůj názor k otázce 

možnosti pokusu u nepravých omisivních trestných činů. 
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