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Předložená diplomová práce se zabývá velice zajímavou problematikou privilegované 

skutkové podstaty trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou a též otázkami 

týkajícími se dokazování takových případů a trestními sankcemi v této souvislosti ukládanými.  

Práce o 63 stranách vlastního textu je v souladu se schváleným zadáním systematicky členěna 

do devíti hlavních částí: 1. Úvod, 2. Historický exkurz, 3. Současná právní úprava, 4. Skutková 

podstata, 5. Dokazování, 6. Podmínky trestní odpovědnosti a její zánik, 7. Trestní sankce, 8. 

Komparace se zahraniční právní  úpravou, 9. Závěr. Práce dále obsahuje anglické resumé, 

seznam zkratek, seznam použitých zdrojů a klíčová slova. 

Dle kontroly plagiátorství nebyla zjištěna žádná shoda s jinými dokumenty, lze tedy 

konstatovat, že jde o původní práci diplomantky, která zároveň v souladu s principy etiky 

vědecké práce řádně odkazuje na zdroje použité při zpracování tématu. 

K formální stránce práce nemám výhrady, text je dobře logicky strukturovaný, bez 

významných nedostatků gramatického, resp. stylistického charakteru.  

Po obsahové stránce je práce rovněž na velmi dobré úrovni. Při zpracování problematiky 

diplomantka vycházela z poměrně širokého spektra odborné literatury a dalších zdrojů, včetně 

cizojazyčných a včetně vcelku bohaté judikatury. Práce je  zaměřena především juristicky, kdy 

diplomantka zejména popisnou a analyticko-syntetickou metodou rozebírá platnou právní 

úpravu vraždy novorozeného dítěte matkou, včetně problematiky dokazování tohoto 

trestného činu v trestním řízení. Prezentuje však i přehled historického vývoje v této oblasti 

(kapitola druhá) a část práce je orientována též komparatisticky, a to pokud jde o srovnání se 

slovenskou, německou, rakouskou, polskou a švýcarskou právní úpravou (kapitola osmá). Za 

stěžejní části práce však jistě lze považovat kapitoly třetí až šestou, v nichž se diplomantka 

detailně věnuje jednak hmotněprávním aspektů trestného činu vraždy novorozeného dítěte 



matkou, pokud jde o jednotlivé znaky skutkové podstaty a podmínky trestní odpovědnosti, 

jednak některým aspektům procesněprávním, pokud jde o problematiku dokazování v těchto 

případech. Sedmou kapitolu diplomantka zaměřila spíše přehledově trestním sankcím, které 

zde zejména přicházejí v úvahu. 

Ke zpracování tématu diplomantka přistoupila zodpovědně a pečlivě, výklad je dostatečně 

podrobný, zároveň srozumitelný a čtivý, k čemuž přispívá i vhodné začlenění případů 

z trestněprávní praxe řešený tuzemskými soudy a rozbor příslušné judikatury. V závěru práce 

diplomantka shrnuje poznatky získané při plnění svého diplomového úkolu a současně hodnotí 

platnou právní úpravu i trestněprávní teorii i praxi dopadající na řešené téma. Za jeden 

z nedostatků považuje absenci legálního vymezení pojmu „novorozené dítě“, který není 

v teorii ani praxi jednotně vykládán. Dále by pozměnila název zkoumaného trestného činu, a 

to na „zabití novorozeného dítěte matkou“. Tento svůj návrh poměrně logicky zdůvodňuje. 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci, a to i s ohledem na výše uvedené, jako 

zdařilou a doporučuji ji k ústní obhajobě. 
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