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1. Aktuálnost (novost) tématu: aktuální téma, téma je diskutované v odborné i laické veřejnosti
2. Náročnost tématu na:
 teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva ale i mimo oblast trestněprávní
 vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal rozsáhlé množství údajů,
 použité metody – odpovídající tématu.
3. Kritéria hodnocení práce:
▪ splnění cíle práce – splněn
▪ samostatnost při zpracování tématu – zachována
▪ logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou strukturu,
která odpovídá zvolenému tématu.
▪ práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autor pracuje s poznámkovým
aparátem i judikaturou; autor ve své práci využila přiměřené množství dostupných literárních
pramenů a osvědčil svoji schopnost jejich využití pro vlastní autorský text.
▪ hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) - dostačující
▪ úprava práce (text, grafy, tabulky) - přehledná
▪ jazyková a stylistická úroveň - kvalitní
4. Případné další vyjádření k práci: práce je vhodným zpracování zvoleného tématu.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
1. možnosti podmínečného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí;
2. jak bylo naloženo s odsouzenými k trestu smrti, který nebyl vykonán do 31.12.1990, přičemž
absolutní trest byl vyškrtnut z právního řádu až zákonem č. 175/1990 Sb. jako nehumánní a
nenapravitelný v případě justičního omylu;
3. možnost znovuzavedení trestu smrti v ČR, pokud by se našla ústavní většina v Parlamentu ČR
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře).
V Praze dne 13. května 2016
Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D
oponent

