Hodnocení
diplomové práce Kristýny Janouškové
Trestněprávní úprava ochrany před terorismem
Téma diplomové práce je 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.
Autorka zpracovala diplomovou práci na podkladě dostatečného počtu odborných
literárních pramenů, českých i cizojazyčných (což pochopitelně práci zhodnocuje).
S použitými prameny pracovala správně, korektně, kreativně. U internetových zdrojů správně
uvádí potřebné údaje včetně data zobrazení.
Osnova práce je logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují.
Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých diplomantka nejprve vymezuje
základní pojmy spojené s tématem (pojem terorismu, definice, druhy terorismu, terorismus a
organizovaná kriminalita etc.), dále rozebírá nástroje ochrany před terorismem. Třetí kapitola
obsahuje odkaz na mezinárodní prameny v „boji“ proti terorismu. Čtvrtá kapitola se pak
zabývá ochranou před terorismem v české trestněprávní legislativě včetně aktuální právní
úpravy. Závěr obsahuje sumarizaci poznatků, ke kterým autorka dospěla.
Diplomová práce má dobrou odbornou i literární úroveň. Autorce se podařilo především
představit terorismus jako multidimenzionální pojem. Rozebírá podle mého názoru tři
nejdůležitější aspekty terorismu z hlediska trestního práva hmotné i trestního práva
procesního a kriminologie. Podařilo se jí z doslova nekonečné řady odborných pramenů
vytěžit to podstatné, co fenomén terorismu z hlediska současného trestního práva i
kriminologie představuje.
Diplomová práce je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu.
Otázka k obhajobě: Jaké je stanovisko autorky k problému naznačenému kauzou Gäfgen
z roku 2012, která vyvolala ve své době v Německu rozsáhlou odbornou i laickou diskusi o
tom, zda v případě teroristů je možné jejich mučení, resp. jak daleko smí demokracie jít.
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