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Shrnutí	
	

	

Disertační	práce	buduje	objektivní,	přehledný,	systematický	a	přitom	stručný	výklad	dějin	

trestního	 práva	 v	 českých	 zemích	 v	 letech	 1848	 až	 1989.	 Cílem	 práce	 tak	 není	 jen	

chronologická	 prezentace	 nejdůležitějších	 trestních	 zákonů,	 nýbrž	 i	 paralelní	 příběh	

trestněprávní	vědy	a	kriminologie,	které	někdy	více,	někdy	méně,	podstatným	způsobem	

ovlivňovaly	 a	 ovlivňují	 vývoj	 trestního	 práva	 a	 trestního	 zákonodárství.	 Práce	 proto	

obsahuje	 i	 biografické	 a	 bibliografické	 profily	 nejvýznamnějších	 českých	 pedagogů,	

trestněprávních	vědců	a	kriminologů	–	zakladatelů	a	průkopníků	české	a	československé	

trestněprávní	vědy,	 jejichž	osudy	byly	úzce	propojeny	s	komplikovanými	společensko-

politickými	událostmi	daných	historických	období.	Dějiny	trestního	práva	ukazují	velké	

propojení	 trestního	 práva	 a	 politiky,	 následkem	 čeho	 je	 trestní	 právo,	 bez	 kvalitní	

trestněprávní	 vědy	 a	 kriminologie,	 politicky	 nejovlivnitelnější	 odvětví	 práva.	 Pro	

disertační	 práci	 je	 symptomatické	 hledání	 rozhodujících	 příčin	 a	 faktorů,	 které	 vedou	

k	 pokroku,	 či	 naopak	 k	 úpadku	 trestního	 práva.	 Z	 vědecké	 analýzy	 historických	

trestněprávních	událostí	pak	přirozeně	a	jednoznačně	vystupují	opět	právě	trestněprávní	

věda	 a	 kriminologie,	 které	 mají	 schopnost,	 prostřednictvím	 svých	 nejvýznamnějších	

představitelů	(průkopníků	a	reformátorů),	trestněprávní	systém	podstatným	způsobem	

zdokonalovat.	

Vznik	 disertační	 práce	 motivovala	 především	 snaha	 osvětlit	 neznámé,	 avšak	

významné	události	moderních	dějin	českého	a	československého	trestního	práva,	nakolik	

podobné	 systematické	 práce	 absentují.	 Práce	 je	 výsledkem	 vědeckého	 výzkumu	nejen	

trestních	 zákonů,	 archivních	 materiálů,	 ale	 i	 relevantní	 vědecké	 monografické	 a	

časopisecké	literatury,	proto	nemůže	redukovat	problematiku	trestněprávních	dějin	jen	

na	 vývoj	 a	 přehled	 trestních	 zákonů,	 ale	 paralelně	 osvětluje	 i	 související	 dějiny	

trestněprávní	 vědy	 a	 kriminologie.	 Prostor	 je	 věnován	 pedagogům	 a	 trestněprávním	

vědcům,	 kriminologům,	 univerzitám,	 vědeckým	 ústavům,	 monografiím,	 konferencím,	

seminářům	a	diskusím	o	trestněprávních,	kriminologických	a	penologických	problémech.	

Vzhledem	 k	 okolnostem	 vzniku	 disertační	 práce,	 vědecké	 komplikovanosti	

problematiky	a	možnostem,	studie	může	být	vlastně	jen	úvodem	či	příspěvkem	k	položení	

základů	systematického	výzkumu	moderních	dějin	českého	a	československého	trestního	

práva.	
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Disertační	práce	je	rozdělena	do	sedmi	častí,	přičemž	její	chronologická	struktura	

respektuje	všeobecně	akceptované	etapy	společensko-politického	vývoje.	

Po	 revoluci	 roku	 1848	 docházelo	 během	 celé	 druhé	 poloviny	 19.	 století	

k	 pravidelným	pokusům	o	 reformu	 rakouského	 trestního	 práva,	 čehož	 dokladem	 jsou	

početné,	avšak	neuzákoněné	osnovy	trestních	zákonů.	Důležité	však	je,	že	na	konci	tohoto	

období	 došlo	 k	 položení	 základů	 české	 trestněprávní	 vědy,	 následované	 českou	

kriminologií,	 jejichž	 centrem	 byla	 po	 rozdělení	 university	 Karlo-Ferdinandovy	 v	 roce	

1882	česká	universita	Karlo-Ferdinandova.	

V	 období	 po	 I.	 světové	 válce	 a	 vzniku	 první	 Československé	 republiky	 dozrálo	

v	 české	 a	 československé	 trestněprávní	 vědě	 a	 kriminologii	 mnoho	 průkopnického	 a	

originálního	 z	 předchozího	 období,	 kvalitou	 schopné	 obstát	 i	 dnes	 a	 v	 mezinárodní	

komparaci.	 Pedagogické	 a	 vědecké	 výkony	 některých	 osobností	 tohoto	 období	 jsou,	 a	

zřejmě	 pro	 svou	 vysokou	 vědeckou	 hodnotu	 ještě	 i	 dlouho	 zůstanou,	 rozhodujícím	

trestněprávním	vědcům	a	kriminologům	zdrojem	přirozené	inspirace.	

Období	 Protektorátu	 Čechy	 a	 Morava	 je	 charakteristické	 existencí	 duality	

československého	 a	 německého	 oktrojovaného	 trestního	 práva,	 což	 poznamenalo	 i	

poválečné	 roky	 1945–1948,	 v	 nichž	 se	 československé	 trestní	 právo	 vyrovnávalo	

především	s	dědictvím	nacistické	okupace	během	II.	světové	války.	

Následující	 období	 komunistické	 totality	 po	 roce	 1948	 přineslo	 velký	 úpadek	

československého	trestního	práva,	přičemž	charakteristickými	znaky	se	staly:	monopol	

moci,	kult	osobnosti,	zneužívání	trestního	práva,	politické	soudní	procesy	a	represe	vůči	

odpůrcům	komunistického	totalitního	režimu.	

Demokratizační	proces	směřující	k	pražskému	jaru	přinesl	do	československého	

trestního	práva,	trestněprávní	vědy	a	kriminologie	částečné	uvolnění	a	pokrok,	které	však	

zanedlouho	 byly	 sovětskou	 okupací	 Československa	 v	 roce	 1968	na	 dalších	 dvacet	 let	

zmrazeny.	Normalizace	 znamenala	pro	 československé	 trestní	právo	další	deformaci	 a	

stagnaci	jednostrannou	orientací	na	sovětsky	vzor.	

Moderní	 trestněprávní	 dějiny	 by	 měly	 zobrazovat	 především	 pokrok	 trestního	

práva,	 trestněprávní	 vědy	 a	 kriminologie,	 které	 zločinnost	 vědecky	 zkoumají	 a	

spravedlivě	 trestají.	 Moderní	 trestněprávní	 dějiny	 představují	 autentický	 pramen	

pochopení	 současného	 stavu	 trestního	 práva,	 a	 pokud	 jsou	 vědeckému	 výzkumu	

otevřené,	tak	jsou	i	životaschopné.	

	


