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Hodnocení 

diplomové práce Nikolaje Zakreničného  

Srovnání trestněprávní úpravy terorismu v České republice a Ruské federaci  

 

Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 68 stran vlastního textu a několika dalších 

stran použité literatury je neobyčejně aktuální a společensky závažné. Terorismus je jedním 

z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z globálních problémů lidstva a 

jednou z jeho obávaných hrozeb. Teroristické útoky mají vážné dopady prakticky do všech 

oblastí života společnosti, ať již máme na mysli oblast bezpečnosti, politiky, ekonomiky, 

mezinárodních vztahů, nebo nelehkou až tristní situaci obětí teroristických útoků. Terorismus 

a jeho radikalizace náleží k nejvážnějším bezpečnostním hrozbám současného světa. 

Jak správně diplomant uvádí v závěru své diplomové práce, bezpečnostní situace se bude 

dále zhoršovat a pokles teroristických aktivit nelze v budoucnu očekávat (str. 67). Proto je 

také žádoucí zamýšlet se nad účinností české právní úpravy a v komparaci s jinými právními 

úpravami hledat na poli trestní legislativy řešení k ochraně právních statků ohrožených 

terorismem. V tom spočívá i aktuálnost tématu diplomové práce. 

Autor vychází z logické osnovy, podle které po „Úvodu“ následuje výklad pojmoslovných 

otázek (pojem terorismu, teroristický útok, formy terorismu etc.), výklad o právní úpravě 

terorismu v České republice, pojednání o právní úpravě terorismu v Ruské federaci, 

porovnání obou právních úprav v samostatné kapitole a „Závěr“ celé práce. Osnova je 

správná, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují. 

Diplomant vyšel z širokého okruhu odborných literárních pramenů, z povahy věci také 

z cizojazyčných (ruských, polských, slovenských), což hodnotu diplomové práce zvyšuje. Je 

jen škoda, že autor nevyužil k práci také sborník „Spoločnosť proti terorismu“ vydaný 

Panevropskou vysokou školou v Bratislavě v roce 2014. S použitými prameny autor pracoval 

korektně a kreativně. 

Po formální stránce má diplomová práce všechny předepsané náležitosti. 

K hodnocení je také žádoucí uvést, že jde o práci srovnávací, ve které autor nad rámec 

názvu diplomové práce také připomíná právní úpravu slovenskou, ve které čerpá některé 

náměty de lege ferenda. 

  Po obsahové stránce jde o práci velmi kvalitní, juristický rozbor platných právních úprav 

je dostatečně odborný i obecně srozumitelný, v práci jsem nenašel věcné chyby či nedostatky. 

Hloubkou zpracování tématu i kultivovaností právně jazykového vyjadřování převyšuje 

předložená diplomová práce úroveň kvalifikačních prací tohoto druhu. 
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Předloženou diplomovou práci proto považuji za způsobilý podklad pro ústní obhajobu, 

kterou doporučuji orientovat na vysvětlení základních námětů de lege ferenda, které autor ve 

své diplomové práci představuje, konkrétně: 1. Byla by vhodná existence samostatného, 

zastřešujícího zákona o „boji“ proti terorismu v českém právním řádu ? 

                                                                         2. Bylo by žádoucí u podezřelých či 

obviněných z terorismu  zvažovat zákonné prodloužení doby zadržení nebo případně 

koncipovat obvinění z „teroristických“ trestných činů jako zvláštní důvod vazby ? 

Hodnocení diplomové práce: výborně 

 

 

 

 

 

V Praze 3. 7. 2018                                               prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

 


