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Abstrakt 

Diplomová práce na téma „Velezrada a vlastizrada v historii českého práva“ pojednává 

o dvou, na první pohled podobných si, institutech ústavního a trestního práva. Předmětné pojmy 

se v historii českého práva poměrně hojně vyskytují a jejich význam a definice několikrát prošly 

výraznou proměnou. Tato práce si tak mimo jiné klade za cíl podat podrobný popis historického 

vývoje obou institutů vzájemně se ovlivňujících právních odvětví. Z historicky-popisné části 

pak vychází druhý obsahový celek, a to právní komparace velezrady a vlastizrady buďto uvnitř, 

nebo napříč příslušnými právními odvětvími. Na samotném konci práce vychází z dosavadních 

poznatků  kapitola,  jejímž  předmětem  je  porovnání  obou  předmětných  pojmů  v současném 

českém a rakouském právním řádu. 

 Pro první z cílů diplomové práce – historický popis velezrady a vlastizrady jsou důležité 

dějinné události a související úprava dobových právních předpisů, stejně tak jako proměnlivá 

politická  kultura  nebo  mocenská  poptávka  po  uzákonění  právních  nástrojů  na  potlačení 

konkurence. Jednotlivé kapitoly pojednávající o minulých dobách, ale i kapitoly zabývající se 

současnou právní úpravou popisují všechny význačné skutečnosti, týkající se tématu diplomové 

práce a v kontextu s nimi rozebírají jednotlivá zrádná jednání  a dobové právní předpisy, ve 

kterých se nacházely. Pro provedení právní komparace obou institutů navzájem nebo napříč 

právními řády jsou klíčové společné, nebo naopak rozdílné rysy právních úprav nebo právních 

předpisů či ustanovení. A tak jsou za účelem splnění druhého cíle diplomové práce 

porovnávány gramatické náležitosti právních úprav, konstrukce jednotlivých složek právních 

norem,  skutkových  podstat  ustanovení,  chráněné  objekty  trestných  činů,  skupiny  adresátů 

jednotlivých norem a podobně.  

Vzhledem k popsaným skutečnostem a vyvozeným závěrům z deskriptivní části 

diplomové práce  a na ně navazujícím východiskům z provedené právní  komparace, podává 

diplomová  komplexní  obraz  o  velezradě  a  vlastizradě  v historii  českého  práva,  a  to  jak 

z pohledu právního historika, tak z pohledu studenta soudobého trestního a ústavního práva.  


	Snímek 1

