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1. Aktuálnost tématu:
Téma je nepochybně stále aktuální. Přes úspěchy abolicionistického hnutí je ještě řada zemí, 
kde se trest smrti ukládá a vykonává. V zemích, kde byl trest smrti zrušen, se s tím laická, ale 
i odborná veřejnost mnohde nesmířila a je nakloněna jeho obnově. 

2. Náročnost tématu:
Náročnost  tématu  je  dána  především  tím,  že  jde  o  téma  multidisciplinární  na  pomezí 
penologie, trestního práva, historických věd a dalších disciplín.

3. Kritéria hodnocení práce:
Cíl  práce  byl  splněn.  Práce  obsahuje  především  úvodní  kapitolu,  která  se  zabývá 
problematikou  účelu trestu,  další  kapitoly jsou věnovány historii  trestu  smrti,  uplatňování 
trestu smrti na našem území, argumenty zastánců a odpůrců trestu smrti, uplatňování trestu 
smrti  v USA, mezinárodním úmluvám týkajícím se trestu  smrti,  alternativami  trestu  smrti 
v českém právním řádu  a  konečně  postoji  veřejnosti  k trestu  smrti  ve  vybraných  státech. 
Zvolená  systematika  práce  by  mohla  obstát,  sporné  je  zejména  umístění  kapitoly  o 
argumentech zastánců a odpůrců trestu smrti. Práce je koncipována velmi extenzivně, autor 
usiluje o to, aby práce podávala zevrubný přehled o řešení problematiky trestu smrti v historii 
lidstava  a  v řadě  zemí  a  zdaleka  se  neomezuje  jen  na  Českou  republiku,  všímá  si 
mezinárodního práva, zákonných úprav ve vybraných státech, ale i postojů veřejnosti. Proto 
musí  pracovat  s rozsáhlou  literaturou  /českou,  slovenskou,  zahraniční/  a  řadou  jiných 
pramenů,  jejichž  studiu  nepochybně  věnoval  značnou  energii.  V žádném případě  nejde  o 
pouhou kompilaci,  některé otázky autor rozebírá a formuluje své postoje. Práce obsahuje i 
řadu  tabulek  a  grafů,  které  ji  obohacují.  Extenzivní  pojetí  práce  patrně  na  druhé  straně 
přispělo k tomu, že některé pasáže trpí určitou povrchností či nepřesností. Např. na str. 80 říká 
autor,  že  „lidský život  představuje  tu  nejvyšší  hodnotu,  o  kterou  jedince  nesmí  nikdo za 
žádných okolností připravit“, což ovšem není pravda, výjimky musíme připustit. Na též straně 
přichází  autor  se  zajímavým  podnětem,  aby  bylo  soudu  umožněno  rozhodnout  i  během 
výkonu doživotního trestu o nezapočítání doby pobytu ve věznici se zvýšenou ostrahou pro 
účely  podmíněného  propuštění,  který  bohužel  zevrubně  nepromýšlí.  Na  str.  10  označuje 
zásadu „nullum crimen, nulla poena sine lege“ jako termín. 
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