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

 

Barbora Javorská se ve své práci zabývá problémem trestu smrti ve dvou různých právních systémech, 

a to v USA a v Saúdské Arábii. V první části práce je zpracován obecnější kontext včetně mezinárodně-

právních závazků obou států v oblasti trestu smrti. Práce také obsahuje nástin hlavních institutů 

trestního práva v komparativní perspektivě. Těžiště práce nicméně spočívá v podrobném rozebrání 

konkrétního případu Roper v. Simmons, včetně myšlenkového experimentu projednávání stejného 

případu v saúdsko-arabském právním kontextu. Autorka dochází k závěru, že předsudky vůči právu 

šaría nejsou v případě trestu smrti odůvodněné, a i islámské právo obsahuje normy chránící 

obžalovaného, jež jsou v některých aspektech i na vyšší úrovni než v právu americkém.  

 

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

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

 

Na bakalářskou práci se jedná o velice náročné téma, které vyžaduje dobrý přehled v dostupné 

literatuře, která se týká trestu smrti a amerického i islámského trestního práva. Otázky, které si autorka 

klade, jsou nicméně relevantní zejména z hlediska mediálního obrazu práva šaría. Přístup autorky je 

velmi tvůrčí, neboť dokázala téma zpracovat z nového pohledu, a to optikou konkrétního případu.   

 

Práce má logickou strukturu, postupuje od teoretičtějšího a abstraktnějšího uchopení kontextu k analýze 

konkrétního případu a následně jeho fiktivní komparaci. Z teoretického hlediska je určitě přínosem, že 

práce obsahuje detailní rozbor ukotvení trestu smrti jak v mezinárodním, tak národním kontextu.   

 

Metodologicky je práce postavena poměrně odvážně na fiktivní komparaci konkrétního případu v USA, 

na který autorka hypoteticky aplikuje právo šaría. Práce vhodně pracuje s dostupnými prameny a 

literaturou, nicméně téma je poměrně rozsáhlé a k jednotlivým aspektům práce lze dohledat ještě 

podrobnější zdroje.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce z formálního hlediska odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Jazykový projev 

autorky působí na českého čtenáře kultivovaným dojmem, překlepů je minimum. Autorka pracuje s 

dostupnými zdroji a používá standardní citace. Grafická úprava práce je též na standardní úrovni.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se jedná o velmi kvalitní bakalářskou práci na relevantní, i když z hlediska teritoriálních studií 

na první pohled lehce vybočující téma. Mezi silné stránky patří zejména podrobná analýza konkrétního 

případu a jeho fiktivní přesazení do jiného právního kontextu. Oceňuji, že se autorka dokázala v rámci 

možností seznámit s obtížnou tematikou saúdsko-arabského právního systému a nebála se vyvodit 

z naplánovaného srovnání koherentní závěry. Mezi slabší stránky lze zařadit chybějící diskusi de lege 

ferenda ohledně trestu smrti, která intenzivně probíhá zejména v USA, ale dost možná i v Saúdské 



Arábii. V závěru práce šlo ještě hlouběji zhodnotit širší implikace hlavních zjištění pro budoucí vývoj, a 

kriticky zhodnotit limity předkládané hypotetické komparace. Práci se rámcově podařilo naplnit 

stanovené cíle, a to zejména zhodnocení amerického a saúdsko-arabského právního systému v otázce 

trestu smrti. Možné hlubší příčiny a jejich sociální důsledky mohly být v závěru trochu naznačeny, 

nicméně by kvalitativně patřily spíše do magisterské práce.   

 

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

  

Vyvolal někdy rozsudek trestu smrti v Saúdské Arábii širší celospolečenskou diskusi?   

 

Čím si vysvětlujete rozdíly mezi americkým a saúdsko-arabským právním systémem v oblasti trestu 

smrti? 

 

Které aspekty práva šaría lze považovat za pokrokové a inspirující pro současné debaty ohledně 

reforem trestního práva v USA?   

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B-C v závislosti na zodpovězení otázek u obhajoby.  

 

 

 

 

 

Datum: 25.1.2019       Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


