
Hodnocení 

diplomové práce Barbory Vlasákové 

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

 

 

 

Téma diplomové práce je aktuální z hlediska trestněprávního i kriminologického. Trestný 

čin vraždy náleží tradičně mezi nejzávažnější trestné činy uvedené ve zvláštní části trestního 

zákoníku a je jedním z mála trestných činů, za který může být uložen výjimečný trest. 

 

Cílem recenzované diplomové práce mělo být komplexní zpracování otázek souvisejících 

s trestněprávní úpravou tohoto trestného činu v českém trestním zákoníku a uvedení 

příslušných kriminologických souvislostí. Je třeba uvést, že diplomantce se podařilo 

stanovený úkol splnit a diplomová práce má velmi pěknou odbornou i literární úroveň. 

 

Osnova diplomové práce je jasná a logická. Po úvodu, ve kterém autorka vysvětluje cíl své 

práce, se věnuje vývoji právní úpravy trestného činu vraždy v historických souvislostech 

(kapitola druhá). Posléze se zabývá problematikou počátku a konce lidského života z hlediska 

práva a ochranou práva na život v mezinárodních dokumentech (kapitola třetí). Čtvrtá 

kapitola, ve které je těžiště juristické části práce, popisuje platnou právní úpravu trestného 

činu vraždy, odlišuje ji od jiných deliktů záležejících v úmyslném usmrcení a zabývá se také 

problematikou euthanasie. Následují kapitoly o trestání (kapitola šestá), zvláštní úprava u 

mladistvých (kapitola sedmá) a nakonec pojednání kriminologické. 

 

Diplomovou práci zhodnocují pečlivě vypracované přílohy obsahující jednak sumarizaci 

právní úpravy a jednak statistická data z policejních zdrojů. 

 

Trestněprávní rozbor je pečlivý a obecně srozumitelný. Diplomantka se zabývá všemi 

podstatnými otázkami, včetně problematických míst současné právní úpravy, ke kterým náleží 

zejména neujasněný vztah mezi ustanoveními § 140 odst. 1, § 140 odst. 2 a § 140 odst. 3 tr. 

zák. Diplomantka považuje vztah těchto skutkových podstat za vztah základní skutkové 

podstaty a dvou kvalifikovaných skutkových podstat. K problematickým místům nové právní 



úpravy také náleží neurčitý pojem „rozmyslu a předchozího uvážení“ uvedený v § 140 odst. 2 

tr. zák. 

 

Diplomová práce je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu, kterou doporučuji 

orientovat k otázce. Pojem „rozmyslu a předchozího uvážení“ v právní úpravě trestného činu 

vraždy podle § 140 tr. zák. 

 

Práci hodnotím: výborně  

 

 

 

V Praze 10. ledna 2012                                          Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


