
 

Oponentský posudek 

na diplomovou práci Barbory Vlasákové 

Trestný čin vraždy podle § 140 tr. zák. – trestněprávní a kriminologické aspekty 

 

 

Diplomová práce o rozsahu 67 stran textu je zasvěcenou studií věnovanou trestnému činu 

vraždy. Úmyslná usmrcení tradičně vyvolávají pozornost z různých důvodů. Juristická úprava 

a sociologické a kriminologické souvislosti k nim nepochybně náleží. Trestní zákoník z roku 

2009 podstatně upravil tento trestný čin a vyjádřil jej v nové podobě, odlišné od předchozí 

právní úpravy. V tom je proto diplomová práce aktuální. 

 

Autorka se postupně zabývá otázkou, jak byl trestný čin vraždy vyjádřen v různých 

trestních zákonících platných na našem území počínaje Constitutio Criminalis Theresiana a 

konče trestním zákonem z roku 1961. 

 

Poté následuje rozbor otázek souvisejících s počátkem a koncem lidského života. 

Následuje výklad současné právní úpravy podle trestního zákoníku z roku 2009. Otázkám 

sakncionování pachatelů vražd je věnována předposlední kapitola práce. Závěr práce tvoří 

rozbor kriminologických otázek, například  typologie obětí vražd.  

 

Osnova práce je logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují. 

 

Autorka pracuje se standardním počtem odborných pramenů. Její práce s literaturou je 

kreativní. 

 

Poněkud střídměji pracuje diplomantka s publikovanou judikaturou. 

 

Práce má velmi pěknou formální úroveň, kterou trochu kazí hrubá pravopisná chyba 

v závěru práce na str. 67. 

 

Ocenit je třeba tabulky a grafy, kterými diplomantka doprovází vlastní text práce a dále je 

uvádí v přílohách své práce. Z práce je vidět, že téma bylo autorce blízké a že je zpracovala 

pečlivě a s chutí.      



V partii věnované sankcionování pachatelů vražd diplomantka velmi podrobně pojednává 

o různých trestech, kterými byli v minulosti potrestáni pachatelé vražd (což je samozřejmě 

správné), ale již ji nezbyl prostor k zamyšlení nad možnostmi potrestání podle současné 

právní úpravy. 

 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka pro ústní obhajobu: Trestání pachatelů vražd 

 

Hodnocení práce: velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 6. 1. 2012                                      JUDr. Marie Vanduchová,CSc., 

                                                             

                       


