
Abstrakt 

Tato diplomová práce „Trestný čin vraždy dle § 140 TZ, trestněprávní a kriminologické 

aspekty“ se soustředí na rozbor nejdůležitějších trestněprávních a kriminologických aspektů 

souvisejících s trestným činem vraždy. Cílem práce je komplexní zpracování tématu, proto se 

snaží zpracovat i související právní instituty. Práce je členěna na 7 kapitol, které jsou provázané 

a logicky na sebe navazují. Napříč prací jsou vyjádřeny i návrhy de lege ferenda.  

Úvodní část práce se zabývá historickým vývojem právní úpravy vraždy, a to od 

středověku až do nabytí účinnosti nového trestního zákoníku z roku 2009, který v oblasti vražd 

přinesl hned několik významných změn. Práce se dále zabývá vymezením lidského života, 

přesně vymezuje jeho počátek a konec, neboť definice lidského života jako objektu trestného 

činu je pro účely práce stěžejní. Práce tedy podává výklad o tom, kdy lze z hlediska trvání 

lidského života hovořit o vraždě a kdy nikoliv. V rámci komplexnosti je stručně zpracován i 

přehled vnitrostátní a mezinárodní úpravy týkající se ochrany lidského života. 

Jádro práce tvoří rozbor současné právní úpravy vraždy. Jsou rozebrány a popsány 

jednotlivé obligatorní znaky skutkové podstaty, dále jsou rozebrány jednotlivé typy vražd a 

definovány pojmy, které jsou pro jejich správnou kvalifikaci klíčové. V neposlední řadě je 

trestný čin vraždy vymezen vůči trestným činům, které se mu svou povahou podobají nejvíce. 

Zpracována je i problematika euthanasie, která s tématem práce úzce souvisí. 

Práce se stručně věnuje i trestům, které lze pachatelům za spáchání vraždy uložit, tedy 

trestu odnětí svobody a trestu výjimečnému. Zpracována je i zvláštní právní úprava ve věcech 

mládeže podle ZSVM a jsou popsána její specifika.  

V závěru se práce věnuje kriminologickým aspektům vražd. V úvodu této závěrečné 

části je nejdříve vymezena kriminologie jako věda a jsou představeny předměty jejího 

zkoumání. Kriminologická část je pak dále zaměřena na trestný čin vraždy, jeho zařazení do 

násilné kriminality a také jeho podíl na kriminalitě celkové, a to s využitím statistik Policie ČR. 

Práce se dále zabývá pachateli a oběťmi vražd. Kriminologická část práce je zakončena 

podkapitolou, která se soustředí na kontrolu kriminality. Pozornost je věnována především 

prevenci, jsou popsány její typy a principy. 

 

 


