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Téma práce: Postoj české společnosti k trestu smrti. 

 

Cíl práce: Poskytnout základní informace o druzích absolutního trestu napříč historií až do dnes, 

zmapovat názor české společnosti na trest smrti. 

 

Počet stran hlavního textu (Úvod – Závěr):  47                 stran příloh: 7   

 

Počet titulů použité literatury: 8            ( 1 periodikum, 20 internetových zdrojů) 

 

Kritéria hodnocení práce: 

 
 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

Stupeň splnění cíle X    

Vyváženost teoretického výkladu     

a praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

X    

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
 X   

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
X    

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 
X    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

 

 
X   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

 

 
X   

 

 

 

 



Slovní hodnocení: Autorka předložila teoreticko-empirickou práci, jejímž cílem je zjistit, jaký je 

postoj české společnosti k trestu smrti. 

   Téma si zvolila aktuální, zajímavé a vzhledem ke studovanému oboru je vhodné. 

   Teoretická část je dobře a pečlivě propracovaná, má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly jsou 

vhodně propojené a přehledně uspořádané. Základní pojmy jsou uvedeny v prvních dvou 

kapitolách. Jsou dostatečně a srozumitelně objasněné, odborná terminologie je používaná 

správně. Cílem práce bylo poskytnout základní informace především o druzích trestu smrti 

používaných v historii a přiblížit dnešní situaci, což se autorce podařilo.  

   V další 3. a 4. kapitole jsou předloženy hlavní argumenty zastánců i odpůrců, které bývají nejčastěji 

uváděny na obhajobu a nebo jsou proti trestu smrti. Autorka vhodně předkládá fakta a nesnaží se 

čtenáře ovlivňovat svým názorem a o čemkoliv přesvědčit. Sama uvádí, že se snaží o to, aby čtenáři 

měli možnost vidět, že na každý argument obvykle existuje i nějaký protiargument. Téma je složité, 

stojí za zamyšlení a tato bakalářská práce k tomu čtenáře vede vhodnou formou.  

   V 5. kapitole je přehledně popsaný vývoj využívání trestu smrti na našem území.  

   Šestá kapitola přináší pěkné celkové shrnutí všech důležitých poznatků, prezentovaných v 

teoretické části. 

   Praktická část práce je zaměřena na zjištění, jaký názor na trest smrti převládá v současné době ve 

společnosti v ČR. Byla zvolena kvantitativní výzkumná metoda. Autorka sestavila dotazník, který má 

23 otázek. Jsou dobře zvolené i zformulované. Získala 232 respondentů ze všech krajů ČR, ač se 

počty v zastoupení jednotlivých krajů různí. Odpovídali lidé ve věku nad 18 let. Odpovědi na otázky 

z dotaníku jsou dobře zpracované graficky i slovně s patřičným doplňujícím či vysvětlujícím 

komentářem. Sama autorka uvádí svůj názor, že pokud by v budoucnu o znovuzavedení trestu smrti 

měla rozhodovat široká veřejnost, vidí to jako problém, neboť se ve svých názorech lidé až 

dramaticky rozcházejí, což v práci dokazuje svým výzkumným šetřením i prezentovanými 

převzatými výzkumy.  

   Ve své praktické části, v kapitole deváté,  proto uvádí některé názory zástupců odborné veřejnosti. 

Tato kapitola je zajímavá i cenná, neboť vybraní odborníci uvádí  pro ně důležité argumenty, popř. 

podmínky, které snahu o znovuzavedení mohou podle nich ovlivnit.  

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

1. Myslíte si, že se v současné době o tomto tématu v naší společnosti hodně diskutuje? A proč? 

2. Bylo těžké nalézt respondenty, kteří by s Vámi o tématu trestu smrti byli ochotni diskutovat? 

Jak jste je získala, oslovila?  

3. Jaký je Váš osobní názor na možnost zavedení trestu smrti v ČR nyní popř. existenci trestu 

smrti v jiných zemích? Měnil se Váš názor. Co bylo nejdůležitějším podnětem pro změnu? 

V jakém věku je podle Vás vhodné o možnostech uložení odpovídajícího trestu a trestu smrti 

mluvit s dětmi? 

 

Bakalářská  práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře 

 

 

 
V Praze dne: 27. srpna 2020                      ............................................................... 

                         podpis oponenta absolventské práce 



 

 


