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1. Aktuálnost tématu: 

Ačkoliv byl trest smrti v České republice již před dvaceti lety zrušen, nelze toto téma 

považovat za neaktuální. Oporu pro tento závěr možno spatřovat především v tom, že trest 

smrti nachází trvalou podporu u významné části společnosti a že v řadě zemí, včetně USA, je 

tento trest nadále využíván. 

  

2. Náročnost tématu: 

Jde o téma, které přesahuje trestněprávní rámec. Jeho zpracování vyžaduje vedle 

znalostí obecně teoretických otázek trestání i zvládnutí historicko právních, kriminologických, 

penologických a filosofických otázek souvisejících s trestem smrti.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je na podkladě rozboru historického vývoje trestu smrti, současného stavu 

jeho využívání ve světě a s využitím provedené analýzy argumentů zastánců a odpůrců 

absolutního trestu umožnit čtenáři formulovat vlastní odůvodněné stanovisko k tomuto trestu.  

Systematika práce je koncipována tak, aby výklad postihl problémové okruhy, které 

jsou potřebné k zaujetí kvalifikovaného stanoviska. V práci jsou proto postupně rozebírány 

tyto otázky: pojem a účel trestu, historie trestu smrti a jeho vývoj ve světě a na území České 

republiky, stav užívání tohoto trestu v současném světě, zejména v USA a v Japonsku, 

způsoby výkonu trestu smrti, argumenty zastánců a odpůrců trestu smrti, veřejné mínění a 

trest smrti, příslušné mezinárodní dokumenty, pohled křesťanství na trest smrti a dlouhodobé 

tresty odnětí svobody jako alternativa trestu smrti. Výklad je doplněn několika vybranými 

případy, v nichž byl v minulosti v Československu udělen trest smrti.  

Po metodologické stránce se práce opírá o studium literatury a aktuálních 

internetových zdrojů. S literárními prameny autorka odpovídajícím způsobem pracuje, o čemž 

svědčí připojený poznámkový aparát.   

Práce poskytuje celkový pohled na problematiku trestu smrti. Při výběru do práce 

zařazených otázek však mohla být autorka úspornější. Takový přístup by jí poskytl širší 

prostor např. pro důkladnější zkoumání argumentů odpůrců a zastánců trestu smrti, které je 

pro zaujetí stanoviska k trestu smrti zásadní.  

K práci mám tyto dílčí připomínky: 

str. 8, odst. 2 – lze hovořit v případě doživotí o převýchově pachatele jako účelu 

trestu? 

str. 20, odst. 1 – trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let byl postupně novelizován na 

trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let? 

str. 43, odst. 2 – výklad by se měl týkat především možnosti dosažení nápravy u 

dlouhodobých trestů odnětí svobody, resp. doživotí, 

str.48, odst. 2 – odlišné stanovisko autorky vyvracející Ficův názor by mělo být 

náležitě odůvodněno, 

str. 57, odst. 2 – lze hovořit u doživotních trestů o principu restorativní justice? 

str. 66, odst. 3 – není závěr týkající vyloučení možnosti podmíněného propuštění 

v rozporu s předchozími úvahami (viz např. str. 57 práce)? 



Po formální stránce měla být větší pozornost věnována kvalitě připojených obrázků a 

grafů, které v černobílém provedení nemají potřebnou vypovídací hodnotu. Upozorňuji 

rovněž na málo pečlivé uspořádání seznamu použité literatury.  

 

4. Otázka k obhajobě: Účel trestu a účel trestu smrti 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: dobře 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 13. 9. 2011 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


