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 Předložená diplomová práce obsahuje 91 stran textu a je přehledně členěna do 
úvodu, čtyř  základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je  velmi  pěkná. Okruh 
použité  literatury  je  mimořádně  obsáhlý,  zahrnuje  i  velkou  řadu  prací  zahraničních 
autorů a bezesporu je přiměřený zvolenému tématu práce. Po formální stránce splňuje 
předložená práce požadavky na ni kladené. 
 
 Diplomantka si za téma své práce zvolila téma nepříliš často frekventované, a to 
zjevně  pro  svoji  nespornou  obtížnost.  Téma  je  přiměřeně  náročné  na  vyhledání  a 
zpracování pramenného materiálu a současně nepoměrně náročnější na samotné 
obsahové zpracování, neboť se jedná o jednu z klíčových teoretických otázek základů 
trestní odpovědnosti. Z tohoto důvodu jde o téma určitě aktuální a jeho zpracování je 
bezesporu rovněž přínosné. 
 
 Po  stručném  úvodu,  ve  kterém  diplomantka  charakterizuje  cíl  a  zaměření  své 
práce,  se  postupně  věnuje  analýze  právní  úpravy  účastenství  v České  republice,  ve 
Francii a v Belgii. 
 
 Pokud jde o českou úpravu, pak výstižně je zpracován rozbor koncepcí postihu 
jednání  souvisejících  s jednáním  „přímého“  pachatele.  Chvályhodné  je  připomenutí 
konceptu J. Prušáka. Kritika extenzivní interpretace znaku „společné jednání“ u 
spolupachatelství je zcela důvodná. Dobře je vyložena zásada akcesority, resp. 
osamostatnění účastenství a s tím souvisejících důsledků. Jednotlivé formy účastenství 
jsou  vysvětleny  správně  a  výstižně.  Přisvědčit  třeba  názoru,  že  „účastenství“  jako 
takové může být pouze dokonané, a to bez ohledu na splnění či nesplnění podmínky 
akcesority, přičemž neúspěšná snaha o účastenství, tj. jeho příprava nebo pokus mohou 
být postižitelné toliko jako příprava, je-li trestná. Tato Solnařova myšlenka bývá často 
opomíjena. Záslužně je věnována pozornost i tzv. „účastenství k jinému účastenství“, 
jakkoliv půjde o případy povýtce raritní.  
 
 Kapitoly o  právní  úpravě  účastenství  ve Francii  a  v Belgii  jsou nesporně 
přínosné  a  cenné  i  pro  českého  odborného  čtenáře.  Poučný  je  poměrně  obsáhle 
zpracovaný  vývoj  právní  úpravy,  jakož  i  pečlivě  zpracované  pojednání  o  samotných 
základech  trestní  odpovědnosti.  Tyto  partie  se  mohou  jevit  jako  nadbytečné  pouze 
zdánlivě, protože jednak ne každému odbornému čtenáři je přístupná odborná 
literatura  ve  francouzském  jazyce,  na  rozdíl  od  francouzských  pramenů  nebývají 
prameny belgické v knihovnách zastoupeny, a pak zejména tyto obecněji orientované 
partie  jsou  vhodným  východiskem  pro  vlastní  analýzu  právní  úpravy  pachatelství, 
spolupachatelství a účastenství.  



 Závěrečná  kapitola  práce  je  věnována  úvahám  de  lege  ferenda,  které  jsou 
výrazně ovlivněny poznatky a zkušenostmi z úpravy analyzovaných institutů ve 
Francii  a  v  Belgii.  Důvodná  je  kritika  nezřídka  absurdních  a  paradoxních  důsledků, 
které  přináší  přísné  uplatnění  zásady  akcesrority  v českém  právu,  a  to  zvláště  za 
situace,  kdy  příprava  není  obecně  trestná.  Pozoruhodné  byť  diskusní  povahy  jsou  i 
výhrady  k pojetí  organizátorství  jako  formy  účastenství,  resp.  návrh  zahrnovat  tyto 
případy  do  spolupachatelství,  které  nadto  by  mělo  být  interpretováno  extenzivně  po 
vzoru francouzské, resp. belgické právní úpravy. 
 
 V závěru své práce diplomantka přehledně a stručně shrnuje poznatky a 
stanoviska, ke kterým ve své práci dospěla a které jsou podrobněji rozebrány 
v jednotlivých kapitolách její práce.  
 
 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako mimořádně zdařilou. 
Diplomantka  se  do  náležité  hloubky  seznámila  nejen  s minulou  a  současnou  právní 
úpravou analyzovaných institutů u nás a  v zahraničí, ale rovněž s jejich dosavadním 
literárním  zpracováním  a  judikaturu,  včetně  interpretačních  a  aplikačních  problémů. 
Kladem  práce  je  rovněž  pečlivost  a  systematičnost  zpracování,  velmi  pěkná  práce 
s pramenným materiálem a v neposlední řadě i vysoká formulační a jazyková úroveň 
zpracování.  
 
 Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce rozhodně 
splňuje  veškeré  požadavky  na  ni  kladené  a  je  zcela  způsobilým  podkladem  pro 
obhajobu. 
 
 Při ústní obhajobě své práce by se mohla diplomantka vyjádřit k otázce, nakolik 
opuštění obecné trestnosti přípravy vyvolalo či prohloubilo problémy spojené 
s  akcesoritou účastenství.  
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