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na téma  

„ Trest smrti“ 

 

 

Předložená diplomová práce je orientována především na historický vývoj trestu smrti, 

současný stav jeho uplatňování ve světě a na hodnocení tohoto trestu z pohledu abolicionistů 

a retencionistů. Samostatnou pozornost autorka věnuje i metodám výkonu trestu smrti, 

veřejnému mínění o trestu smrti a pohledu křesťanství na tento trest. Výklad uvedených 

otázek je doplněn přehledem nejvýznamnějších mezinárodních aktivit směřujících k omezení 

resp. eliminaci trestu smrti. V práci není opomenuta ani problematika alternativ trestu smrti, 

jejíž rozbor je obsažen v jedné ze závěrečných kapitol. K ilustraci zkoumané problematiky 

autorka použila i popis některých konkrétních kauz, v nichž byl uložen trest smrti. V závěru 

práce pak autorka vyjadřuje svůj odmítavý postoj k trestu smrti. 

 

Zpracování dané problematiky představuje shrnutí poznatků obsažených v použité 

literatuře a povětšinou nepřekračuje její meze. Na některých místech pak mohlo být 

s použitou literaturou nakládáno pečlivěji (viz např. str. 57, kde postrádám pramen, v němž 

byly zveřejněny autorkou uváděné výsledky výzkumu provedeného IKSP). 

  

Výklad jednotlivých v práci probíraných otázek je vcelku vyvážený. Mám však zato, 

že některé otázky mohly být zpracovány důkladněji. Tato výtka se týká zejména rozboru 

argumentů odpůrců a zastánců trestu smrti. Autorka se tu omezila jen na charakteristiku 

nejčastějších argumentů, aniž by se pokusila, byť jen ve formě výčtu, podat jejich širší 

přehled. Práci by nepochybně prospěl i hlubší rozbor alternativ trestu smrti orientovaný na 

řešení této problematiky v zahraničí. Autorka mohla věnovat větší pozornost rovněž 

problematice podmíněného propuštění z výkonu doživotního trestu. V této spojitosti 

upozorňuji, že tu autorka rezignovala na důslednější práci se zákonem (viz str. 56, kde chybí 

odkazy na příslušná ustanovení), což vedlo i k některým nepřesným formulacím (nelze 

jednoduše říci, že možnost podmíněného propuštění nelze odepřít žádnému doživotně 

odsouzenému, neboť opětovné podmíněné propuštění z doživotí není možné). 

  

Práci přes uvedené výtky hodnotím jako vyhovující stanoveným kritériím a doporučuji 

ji k obhajobě. 

  

 Při obhajobě by se autorka měla pokusit podat přehled argumentů odpůrců trestu 

smrti.  

 

 

 

      Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

      oponent 
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