
Shrnutí v českém jazyce 

Cílem této práce je pojednat o jednom z nejkontroverznějších témat, o kterém 

lidé často diskutují, a sice trestu smrti. Souběžným cílem je přinést čtenáři možnost 

učinit si vlastní názor na tuto problematiku.  

V posledních desetiletích většina zemí světa trest smrti zrušila. Přesto existuje 

více jak čtvrtina zemí světa, které trest smrti dosud aplikují. Výzkumy veřejného mínění 

navíc ukazují, že podpora trestu smrti veřejností je stále vysoká.  

Tato práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola je úvod a definuje cíl této 

práce. 

Kapitola druhá se zabývá trestem v obecném slova smyslu a jeho účelem. Tato 

kapitola se skládá ze dvou částí. První se zaměřuje na pojem trestu. Druhá se zaměřuje 

na účel trestu, absolutní a relativní teorii, účel trestu smrti a účel trestu v českém 

trestním zákoníku.  

Kapitola třetí pojednává o historii trestu smrti. Je rozdělena do tří částí. První se 

zabývá obecným výkladem o historii trestu smrti. Druhá se zaměřuje na historii trestu 

smrti na našem území. Část třetí popisuje nejběžnější metody výkonu trestu smrti. 

Kapitola čtvrtá uvádí nejznámější argumenty zastánců a odpůrců trestu smrti. 

Tato kapitola tvoří těžiště této práce. Skládá se ze dvou částí. První zahrnuje 

nejznámější argumenty zastánců trestu smrti. Druhá zahrnuje nejznámější argumenty 

odpůrců trestu smrti.  

Kapitola pátá nastiňuje užití trestu smrti v současnosti. Tato kapitola obsahuje 

jednu samostatnou část, která se zabývá užitím trestu smrti ve Spojených státech 

amerických. 

Kapitola šestá uvádí mezinárodní úmluvy týkající se trestu smrti. Tato kapitola 

se skládá ze čtyř částí. První z nich uvádí úmluvy na poli OSN. Druhá z nich uvádí 

úmluvy na poli Rady Evropy. Třetí část pojednává o Americké konvenci o lidských 

právech. Část čtvrtá zmiňuje komunitární právní úpravu.  

Sedmá kapitola se zabývá alternativou trestu smrti v českém právním řádu 

v podobě trestu odnětí svobody na doživotí. Skládá se ze čtyř částí. První se týká 

právních podmínek pro uložení doživotního trestu. Druhá pojednává o podmíněném 

propuštění. Třetí část se zaměřuje na právní úpravu výkonu tohoto trestu. Čtvrtá část 

ilustruje vliv doživotního trestu na odsouzené.  



Osmá kapitola ukazuje současný postoj veřejnosti k trestu smrti. Skládá se ze 

sedmi částí. Každá z nich ilustruje současný postoj veřejnosti k trestu smrti v různých 

zemích světa: Česká republika, Francie, USA, Kanada a Velká Británie, Rusko, 

Japonsko a Austrálie.  

Závěr je uveden v kapitole deváté. 

Z mého hlediska bych raději preferoval doživotní trest namísto trestu smrti, 

neboť obecný účel trestu naplňuje lépe. Demokratická humanitní společnost musí 

preferovat mírnější formu trestu, pokud taková forma plní účel trestu taktéž. Je nezbytné 

chránit lidský život za všech okolností.     


