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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka Tereza Zárubová si jako téma své závěrečné (magisterské diplomové) práce vybrala 

problematiku trestného činu vraždy dle § 140 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který 

zpracovala z pohledu juristického (trestněprávního), kriminologického a kriminalistického. Jedná 

se o téma tradiční, mezi studenty oblíbené a vhodné ke zpracování diplomové práce. V tomto 

ohledu není téma práce nové (novátorský přístup není ani diplomantky), avšak jde o téma důležité, 

které může při vhodném skloubení teoretických i praktických, trestněprávních, kriminologických 

a kriminalistických aspektů vyniknout, a přinést tak „nové“ poznatky. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Diplomantka používá standardní metody odborného zpracování tématu (analýza, syntéza, 

dedukce, deskripce). Během sepisování práce načerpala dostatečné množství literatury (zásadní 

výjimka níže) a dalších pramenů (zejména judikatury), které adekvátním způsobem zpracovala. 

Při sepisování diplomové práce byly potřeba důkladné znalosti nejen trestního práva hmotného, 

ale i souvisejících oborů, a to kriminologie a kriminalistiky. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce má zdařilou a přehlednou systematiku, kdy diplomantka respektovala doporučení vedoucího 

práce. Předložená diplomová práce obsahuje úvod, tři části (trestněprávní, kriminologická a 

kriminalistická), které jsou vnitřně členěny na kapitoly, závěr a další povinné přílohy (seznam 

použitých pramenů a abstrakt v českém i anglickém jazyce). Část první se věnuje trestněprávní 

aspektům vraždy (pojednáno je o vraždě v historickém kontextu, usmrcení, komparativní analýza 

s vybranými státy a otázka eutanazie). V části kriminologické se věnuje stavu, struktuře a 

dynamice trestného činu vraždy, dále pachatelům a obětem (otázka viktimizace a viktimnosti) 

tohoto trestného činu. Pokud jde o kriminalistické aspekty, diplomantka zde systematicky (po 

vzoru učebnice) pojednává o kriminalistické charakteristice, typických stopách, typických 

vyšetřovacích situacích, jakož i o zvláštnostech (specificích) předmětu vyšetřování, podnětu 

k vyšetřování, počátečních úkonů a následných vyšetřovacích úkonů.  Závěr práce je pak syntézou 

nejdůležitějších závěrů, ke kterým diplomantka při svém odborném bádání došla. 

 

4. Vyjádření k práci 

Přednosti i nedostatky předložené práce jistě odhalí oponentka diplomové práce. Z pozice 

vedoucího práce mohu stručně uvést, že se jedná o seriózní práci na tradiční téma, kterým je trestný 

čin vraždy a jeho juristické, kriminologické a kriminalistické zkoumání. Jistě by šlo sepsat mnoho 

dalších desítek stran o tomto trestném činů, a to např. v podobě komparativní analýzy. 

Diplomantka načerpala dostatečné množství odborných pramenů, které náležitým a odborným 

způsobem zpracovala. Oceňuji především samostatnost při sepisování diplomové práce a také 

multioborový přístup k problematice. Vedoucí práce zásadních připomínek k předložené práce 

kolegyně Zárubové nemá, diplomatce však lze vytknout, že při zpracování tématu opomenula 

vynikající monografii z roku 2011 „Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd“ od Dr. Hořáka) 

a některé její závěry mohly být kategoričtější (výstižnější). Přesto však konstatuji, že předložená 



  

práce splňuje všechny formální i obsahové náležitosti, které jsou kladeny na tento typ práce, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Jako předběžný kvalifikační stupeň navrhuji „velmi dobře (2)“. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Definovaný cíl práce - „ucelený soubor informací o tomto 

trestném činu ze  tří  různých  perspektiv – trestněprávní,  

kriminologické  a  kriminalistické“ – byl splněn. 

Samostatnost při 

zpracování tématu 

včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Studentka pracovala příkladným způsobem samostatně. Citace 

jsou provedeny řádně a dle norem. Po zevrubné kontrole 

příslušných protokolů (A/Systém Theses: méně než 5 %; 129 

podobných dokumentů; B/Systém Turnitin: celkové procento 

podobnosti: 25 %, kdy počet slov v nejdelším úseku byl 32) 

shrnuji, že předložená práce není plagiátem a ani kompilátem 

jiných prací. 

Logická stavba práce Práce má logickou a vhodně zvolenou strukturu (blíže viz bod 3). 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací  

Diplomantka pracoval zejména s českými prameny, sice 

neopomenula žádný ze základních pramenů (zastoupeny jsou 

monografie, komentáře, odborné články), avšak výtku lze vznést 

zejména k tomu, že nepracovala s, resp. nenavázala na vynikající 

a stále aktuální monografií na toto téma od dr. Hořáka (srov. 

HOŘÁK, Jaromír. Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd, 

1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2011, 139 stran. ISBN 978-80-87146-48-4.). Citace jsou, jak již 

bylo výše uvedeno, provedeny řádně a dle norem. 

Hloubka provedené 

analýzy (ve vztahu 

k tématu) 

Diplomantka zpracovala téma v zásadě dostatečné hloubce, byť 

byla limitována, že se trestnému činu vraždy věnovala z pohledu 

trestněprávního, kriminologického a kriminalistického. 

Úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 

Bez výhrad. 

Jazyková a stylistická 

úroveň 

Bez výhrad – žádná neobvyklá slovní spojení jsem neobjevil. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

7.  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře (2). 

 

Otázky:  

Specifika dokazování „předchozího uvážení“ či „rozmyslu“ u pachatele jako kvalifikační 

okolnosti dle § 140 odst. 2 TZ. 

Lze vysledovat nějaké společné (kriminologické) rysy dospělých pachatelů vražd? 

 

V Praze dne 9.8. 2021 

 
_________________________ 

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 

 


