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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Aktuálnost zvoleného tématu je dána diskusí odborné veřejnosti nad diferenciací 

úmyslných usmrcení prostřednictvím privilegovaných a kvalifikovaných skutkových 

podstat. Pro trestněpolitické řešení klasifikace vražd má zásadní význam poznání jejich 

kriminologického obrazu. Rozmanitost tohoto trestného činu rovněž předpokládá 

specifické postupy a metody, které lze aplikovat na vyšetřování. 

 

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

použité metody 

Náročnost zvoleného tématu spočívá v jejím interdisciplinárním charakteru. Jeho 

zpracování vyžaduje znalosti nejen platného trestního práva hmotného a procesního, 

nýbrž i kriminologie a kriminalistiky. Diplomantka pracuje s údaji z kriminalistických 

statistik, které zpracovala do vlastních grafů a tabulek týkající se různých 

kriminologických hledisek trestného činu vraždy. Použité metody odpovídají předmětu 

zkoumání (analýza s prvky syntézy, komparace, deskripce).  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Po formální stránce je práce logicky a přehledně členěna do tří částí – trestněprávní, 

kriminologickou a kriminalistickou, které se dále vnitřně člení, úvodu a závěru. První 

část je věnována rozboru úmyslných usmrcení podle platné právní úpravy (vražda, 
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zabití, vražda novorozeného dítěte matkou), srovnání trestného činu vraždy s vybranými 

zahraničními právními řády (Francie, Slovensko, Velká Británie), jakož i historickému 

vývoji trestného činu vraždy a otázce legalizace euthanasie v České republice. V druhé 

části je analyzována struktura a dynamika trestného činu vraždy na území České 

republiky, osoba pachatele, oběti a sankcionování pachatelů vraždy. Ve třetí části je 

popsána metodika vyšetřování vražd, a to od počátečních úkonů ve vyšetřování, jako je 

vyhledávání stop, přes zvláštnosti předmětu vyšetřování a vyšetřovacích verzí, až po 

následné vyšetřovací úkony a zapojení veřejnosti. Formátování práce je jednotné, 

autorka důsledně aplikuje citační normu ISO 690. 

 

4. Vyjádření k práci 

Jestliže si diplomantka předsevzala, že předloží komplexní pohled na trestný čin vraždy 

z hlediska tří vědních oborů – trestněprávního, kriminologického a kriminalistického, 

potom lze konstatovat, že svůj záměr splnila. Současně je však třeba uvést, že analýza 

trestného činu vraždy ze tří různých perspektiv neumožňuje adekvátně se zabývat 

problémy v rámci jednotlivých oborů. Jak autorka sama uvedla, každý jednotlivý pohled 

by vystačil na samostatnou práci (str. 62), což je důvodem, že nemalou část práce 

představují výklady spíše učebnicového charakteru. Z toho však vybočuje pojetí druhé 

části, jež je třeba vyzdvihnout. V rámci této části byly na základě shrnutí statistických 

údajů vypracovány grafy a tabulky týkající se různých kriminologických hledisek 

trestného činu vraždy (psychologický profil pachatele a oběti, míra recidivy, viktimnost, 

viktimizace), které usnadní poznání tohoto činu jako celku. Lze uzavřít, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka cíl práce, a sice předložení 

uceleného souboru informací o trestném 

činu vraždy ze tří různých perspektiv – 

trestněprávní, kriminologické a 

kriminalistické, splnila.  

Samostatnost při zpracování tématu 

včetně zhodnocení práce z hlediska 

plagiátorství 

Práce nevykazuje znaky plagiátorství, 

samostatnost při zpracování byla dodržena. 

Logická stavba práce Předložená práce má logickou strukturu 

(viz výše) 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací  

Autorka pracuje s literaturou korektně a 

průběžně na ni odkazuje. Součástí práce je 
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seznam použitých zdrojů, z kterého plyne, 

že autorka pracovala s přibližně padesáti 

publikacemi ať už monografického či 

časopiseckého charakteru, využívá i 

zahraniční literaturu (zejm. anglo-americké 

provenience). V práci však chybí odkaz na 

nejnovější monografii k danému tématu 

(HOŘÁK, Jaromír. Trestněprávní a 

kriminologické aspekty vražd. Praha: PF 

UK, 2011).  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu) 

Hloubka analýzy je dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Po formální stránce je práce na vysoké 

úrovni, autorka prezentovala materii 

pomocí tabulek.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce prošla pečlivou technickou redakcí, 

písařské nedostatky v podobě chybějících 

písmen, teček nebo závorek se vyskytují 

jen minimálně.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V rámci ústní obhajoby nechť se diplomantka vyjádří k možnostem legislativního zakotvení 

tzv. eutanázie v České republice. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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V Praze dne 6. září 2021  

 

 

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. 

oponentka diplomové práce 

 


