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ABSTRAKT 

Cílem této práce je předložit komplexní pohled na trestný čin vraždy z hlediska tří 

vědních oborů – trestněprávního, kriminologického a kriminalistického – a ve třech částech 

práce tak vytvořit ucelený soubor informací o nejzávažnějším trestném činu proti životu. 

Část první je věnována trestněprávním aspektům a obsahuje vývoj právní úpravy v čase, 

která svým postupnými úpravami vedla až k úpravě dnešní. Ta je pak detailně rozebrána 

v následujících kapitolách a zároveň porovnána jak s ostatními skutkovými podstatami 

trestných činů proti životu, tak s právní úpravou vybraných států. Pozornost je věnována i u nás 

nelegální eutanázii, přičemž se práce dotýká odlišné právní úpravy tohoto tématu v jiných 

státech. 

V části druhé je vražda popsána pomocí aspektů kriminologických. Obsahuje statistiky 

a grafy týkající se stavu, struktury a dynamiky tohoto trestného činu na území České republiky 

v posledních letech. V kapitole o pachatelích najdeme nejen psychologické pojednání o jejich 

osobnosti, ale i statistiky pachatelů podle jejich pohlaví či recidivy, a také informace o jejich 

motivech k páchání vražd. Obětem je věnována následující kapitola a díky grafům a tabulkám 

z ní lze vyčíst nejen nejčastěji se vyskytující vztahy mezi pachatelem a obětí, ale i informace o 

újmě oběti. V kapitole o penologii je pak nastíněn způsob trestání podle trestního zákoníku a 

také statistické údaje o skutečných ukládaných trestech. 

Část třetí je věnována kriminalistice. Podává ucelený pohled na průběh vyšetřování 

trestného činu vraždy a úkonů, jež mají za cíl dopadnout a usvědčit pachatele. Trestný čin 

vraždy je zde charakterizován kriminalisticky, jak pomocí popisu způsobu páchání, tak pomocí 

motivů. Následně se věnuje popisu typických stop, které lze na místě činu nalézt, včetně zásad, 

jak k nim přistupovat. Na základě těchto stop se pak vznikají typické vyšetřovací situace. 

Následující kapitoly jsou pak věnovány zvláštnostem tohoto trestného činu a odlišnostem 

postupu při jeho vyšetřování. Pojednává o předmětu a podnětech k vyšetřování, počátečních a 

následných úkonech a vyšetřovacích verzích, které v ideálním případě vedou k dopadení a 

usvědčení pachatele. 
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