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Hodnocení diplomové práce 

Mgr. Jiřího Muláka  

na téma „Zásada subsidiarity trestní represe“ 

 

I. 

Rigorózní práce o rozsahu 112 stran vlastního textu a několika dalších stran obsahujících 

použitou literaturu a další náležitosti rigorózní práce je věnována tématu aktuálnímu 

z hlediska nauky i praxe trestního práva. Obsahem předložené práce je kultivovaný právně 

dogmatický rozbor jedné ze základních zásad českého trestního práva hmotného – zásady 

subsidiarity trestní represe. 

Po formální stránce splňuje předložená práce všechny požadavky. Text je přehledně 

strukturován do úvodu, sedmi kapitol dále členěných a závěru, ve kterém rigorozant shrnuje 

poznatky, ke kterým dospěl.  

Nechybí abstrakt v anglickém jazyce ani cizojazyčný překlad klíčových slov. 

Seznam literatury je přehledně rozdělen na monografie, komentáře, učebnice, dále články a 

statě ve sbornících, zahraniční literaturu, rozhodnutí Ústavního soudu a rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a nakonec i Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu 

Slovenské republiky. 

Celkově lze říci, že počet citovaných pramenů je dostačující, a svědčí o dobré práci autora 

s různými typy pramenů. V seznamu literatury nechybí až na ojedinělé výjimky žádný 

pramen, který by se věnoval subsidiaritě trestní represe (onou výjimkou je článek Musila ve 

sborníku Kriminologie očima kriminologů). Práce byla vypracována na podkladě 

nadstandartního počtu odborných pramenů, z nichž některé jsou i cizojazyčné, což 

pochopitelně práci jen zhodnocuje. 

Rigorozant také v práci vhodně využila judikaturu obecných soudů i Ústavního soudu. 

S použitými prameny autor pracoval korektně a kreativně. 

Obsah práce působí uceleně a podává dobrou představu o struktuře práce. 

 

II.  

Za cíle své práce autor stanovil komplexní zpracování jedné ze základních zásad trestního 

práva hmotného – zásady subsidiarity trestní represe, a to v rovině doktrinální, normativní, 

judiciální a komparativní (str. 6 dole). Podle mého názoru se Mgr. Jiřímu Mulákovi podařilo 

vytčeného cíle dosáhnout a práce má velmi pěknou odbornou i literární úroveň.  
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Autor se ve své rigorózní práci zabývá nejprve obecnými otázkami (pojem právního státu, 

základní zásady trestního práva hmotného), posléze se věnuje ve čtvrté kapitole historickému 

vývoji zásady subsidiarity trestní represe (již sledování legislativní cesty k přijetí té 

formulace, která je obsažena v trestním zákoníku, by postačilo na samostatnou práci).  Dále 

pojmově vymezuje zásadu subsidiarity trestní represe a popisuje její význam jak pro 

legislativní, tak pro aplikační praxi a nakonec rozebírá uplatnění zásady subsidiarity trestní 

represe v platné právní úpravě. Oživením práce je pak kapitola srovnávací. Ke srovnání si 

autor vybral tři státy, a to Slovensko, Německo a Anglii.  

Práce je vypracována na velmi dobrém teoretickém základě, podle mého názoru by práci 

slušelo více praktických příkladů, na kterých by se daly demonstrovat zásady, o kterých autor 

pojednává. 

Rigorozant  podrobně rozebírá jak dobové literární diskuse k obsahu pojmu, tak 

upozorňuje na kritické výhrady k platné právní úpravě. Nejde jen o pramálo výstižný pojem 

„společenská škodlivost“, ale zejména o to, že není jednotně pojímán obsah tohoto pojmu.  

Aplikační praxe se naučila se zásadou subsidiarity trestní represe pracovat a používá ji jako 

materiální korektiv formálního pojetí trestného činu.  

Za zvlášť cenné považuji partie rigorózní práce, ve kterých autor upozorňuje na přepínání 

trestní represe a varuje před přílišnou kriminalizací jako východiskem řešení různorodých 

společenských problémů. 

 

III. 

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce je plně způsobilým podkladem pro obhajobu. Autor 

prokázal, že umí pracovat s odbornými prameny, že je schopna vypracovat odborný text na 

obtížné téma a že jsou mu známé problémy aplikační praxe. 

Dá se bez nadsázky říci, že každý, kdo se bude v budoucnu zabývat tímto krajně obtížným 

tématem, nemůže rigorózní práci Mgr. Jiřího Muláka pominout. 

Otázka k obhajobě: Uveďte příklady přepínání trestní represe v trestním zákoníku a 

navrhněte možnosti jiné právní úpravy. 

 

 

 

 

V Praze 4. května 2016                                           Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  
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