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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Obsahem práce je právní komparace anglo-amerického právního systému v USA a náboženské právní kultury 

v Saúdské Arábii. Objektem komparace je případ Roper v . Simmons 543 U.S. 551 (2005) – (resp. State v. 

Simmons, 944 S.W.2d 165 [Mo. 1997]). Zločin se odehrál ve státě Missouri v roce 1993, kdy 17 letý 

Christopher Simmons unesl a zavraždil ženu. Po odsouzení k trestu smrti soudem nižší instance se Simmonsův 

případ postupně dostal až k Ústavnímu soudu USA, který rozhodl, že uložení trestu smrti mladistvým je 

protiústavní. Cílem autorky je zmíněný případ hypoteticky rozhodnout v trestněprávním systému Saúdské 

Arábie, přičemž výsledek tohoto heuristického cvíčení má dopomoci zhodnocení, do jaké míry je představa o 

„zaostalosti“ islámského práva v západních společnostech pravdivá (str. 10). Autorka postupuje tím způsobem, 

že nejprve vymezuje právo na život a pojetí trestu smrti dle právních systémů obou zemí a mezinárodního práva; 

následně přibližuje čtenáři právní systém Saúdské Arábie a v poslední části charakterizuje samotný případ, a to 

jak z hmotné, tak procesní stránky. Tato charakteristika konfrontuje způsob, jakým byl případ řešen a rozhodnut 

v USA a jakým způsobem by byl rozhodnut v Saúdské Arábii. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka si zvolila velice náročné téma – z hlediska přístupu ke zdrojům (např. výklad právního systému a 

zákonů Saúdské Arábie), tak z  hlediska expertizy, neboť v ČR není mnoho odborníků (a tudíž dostupné 

literatury) na oblast islámského práva. Práce je zároveň velmi originální a má významý přesah do právní vědy. 

Struktura práce je logická a čtenář se v textu dobře orientuje. Argumentace je věcná, nicméně z podstaty věci 

nemůže působit příliš přesvědčivě, neboť autorka pozná saúdsko-arabský právní systém pouze z teoretického 

hlediska a již nemůže podchytit nuance a výjimky v procesu a rozhodování. Ostatně, tuto limitaci sama autorka 

přiznává v závěru práce (str. 40). Metodologické ukotvení je dostatučující – autorka se odkazuje k typům právní 

komaparace a k relevantní teoreticko-metodologické literatuře. Práce s prameny je dostačující – autorka se 

odkazuje např. na saúdsko-arabský zákon o soudním porcesu, jehož výklad provádí i na základě sekundární 

literatury.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Formální a jazykové zpracovnání odpovídá úrovni Bc. práce. Překlepů je v práci minumum (např. str. 26 

„obvinený z z trestných činov“ či str. 35 „potrvdil“). 

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Autorka se pustila do náročného a originálního tématu, což považuji za silnou stránku práce. Zároveň oceňuji 

jasný jazyk a logickou strukturu práce. Za slabost práce považuji fakt, že její závěry (tedy že „Simmons by 

bol zrejme pre nedostatok priamych dôkazov v Saudskej Arabii zbavený všetkých obvinení.“) jsou spíše 

heuristického rázu, neboť předpokládají výsledek určitého případu v právním systému/aparátu, který je 



natolik odlišný od „západního“, že lze jen stěží předpokládát, že se v jeho procesech a předpokladech autorka 

skutečně vyzná (byť si o systému načetla mnoho publikací). 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Saúdská Arábie bývá označována za jednu z nejkonzervativnějších arabských zemí, resp. zemi, 

kde náboženství nejvíce prostupuje veškeré společenské instituce. Jak v tomto ohledu vnímáte 

trestně-právní systém Saúdské Arábie v porovnání s jinými arabskými státy – je vyspělejší, 

rigidnější? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B. 

 

Datum: 24.1.2019       Podpis: Jan Hornát 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


