
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Zuzany Kadlecové 

„Trestný čin vraždy podle § 140 tr. zák., trestněprávní a kriminologické aspekty“ 

 

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

čin vraždy podle § 140 tr. zák. náleží tradičně mezi nejzávažnější trestné činy uvedené ve 

zvláštní části trestního zákoníku a je jedním z mála trestných činů, za které může být uložen 

výjimečný trest. Navíc v trestním zákoníku z roku 2009 se tento trestný čin objevuje v jiné 

podobě, než jak jej znal trestní zákon z roku 1961. 

Strukturu práce považuji za logickou a přehlednou.  

Okruh odborné literatury, který diplomantka zvolila ke zpracování práce je dostatečný. 

Diplomantka s prameny nakládala standardním způsobem. 

Pokud jde o jazykovou a stylistickou stránku práce, tyto jsou na velmi dobré úrovni. Chyby 

se v práci objevují pouze výjimečně a je zjevné, že si práci diplomantka po sobě pečlivě 

přečetla. Formulačně je práce psaná čtivou formou.  

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

podstatnými otázkami, včetně otázky euthanasie 

Po obsahové stránce je práce kvalitní, některé pasáže jsou sice takřka učebnicového 

charakteru (stadia trestného činu vraždy, základní znaky skutkové podstaty trestného činu 

vraždy či trestání vraždy), v jiných pasážích však diplomantka zcela prokázala schopnost 

vlastních analytických a argumentačních schopností. Oponent práce takto musí ocenit 

především úvahy týkající se vymezení počátku života (strana 13), eutanázie (strana 46) a 

otázky promlčení trestného činu vraždy (54). Jak již bylo naznačeno shora, kvitovat lze také 

použití aktuálních zdrojů (judikatura, statistiky kriminality). V této souvislosti se však 

diplomantka mohla zabývat příčinou významného snížení počtu zjištěných vražd v roce 2016 

oproti letům předchozím.  

Diplomová práce Zuzany Kadlecové je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu, 

kterou doporučuji orientovat na otázku: Pojem „rozmyslu a předchozího uvážení“ v právní 

úpravě trestného činu vraždy podle § 140 tr. zák. 

Práci hodnotím: velmi dobře  

 

 

 

V Praze 1. 5. 2017                                    JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  



 

 

 

 

 

 

   

 


