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Hodnocení 

diplomové práce Zuzany Kadlecové 

na téma „Trestný čin vraždy dle § 140 TZ, trestněprávní a kriminologické aspekty“ 

  

Diplomantka si za téma diplomové práce zvolila analýzu trestného činu vraždy ve smyslu § 

140 tr. zákoníku, a to z pohledu trestněprávního a kriminologického. Ačkoli se jedná o téma 

tradiční, nelze jej zároveň považovat za téma neaktuální. Jak ostatně vyplývá i z textu práce, 

právní úprava úmyslných usmrcení prošla značným vývojem a v souvislosti se zkoumanou 

problematikou lze nepochybně de lege ferenda uvažovat o dalších změnách. Téma je aktuální 

také s ohledem na počty vražd, které jsou v České republice každý rok páchány. Samotná práce 

se sestává ze 75 stran vlastního textu, čtyř příloh a je členěna do sedmi kapitol. 

Osnova práce je logická, jednotlivé kapitoly dávají dobrý obraz o obsahu práce. Diplomantka 

se po úvodu věnuje historické genezi právní úpravy úmyslných usmrcení a jejich trestání, 

následuje kapitola věnující se ochraně lidského života a problematice jeho počátku a konce 

jakožto podmínce sine qua non pro určení okamžiku, kdy lze hovořit o vraždě (případně jejím 

pokusu). V další kapitole se diplomantka věnuje analýze současné právní úpravy trestného činu 

vraždy, a to i ve vztahu k dalším trestným činům proti životu. V rámci této kapitoly se také na 

šesti stranách věnuje problematice euthanasie z pohledu de lege lata a také z pohledu de lege 

ferenda. Následuje kapitola zabývající se stadii trestného činu vraždy (zde by bylo vhodnější tuto 

kapitoly zařadit jakožto podkapitolu právní úpravy trestného činu vraždy). Předposlední kapitola 

se zabývá právními aspekty páchání vražd dětmi do patnácti let věku a mladistvými. Poslední 

kapitolu diplomantka věnovala kriminologickým aspektům trestného činu vraždy. 

Seznam použité literatury je odpovídající. Škoda, že diplomantka nevyužila možnosti použít i 

některý jiný zahraniční zdroj než slovenský. Veškeré použité prameny jsou české a slovenské 

provenience. Vzhledem k tématu práce mohl být přeci jen záběr použité literatury širší. 

Diplomantka mohla například využít článku Úmyslná usmrcení od Eduarda Eysselta (Právník, 

1/1948) nebo velmi kvalitních teoretických děl vztahujících se ke kriminologickým aspektům 

vražd, a to od rakouského etologa Konrada Lorenze, jenž je autorem díla „Takzvané zlo“, nebo 

od Jana Zrzavého, který je autorem knihy „Proč se lidé zabíjejí: homicida a genocida“. 

S použitými prameny pracovala autorka korektně a kreativně.  
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Diplomovou práci zhodnocuje dobrá a správná práce s judikaturou, a to i tou aktuální z roku 

2016. 

Práce prošla pečlivou technickou redakcí, vedoucí práce v práci objevil pouze několik málo 

chyb týkající se většinou interpunkce. 

Po obsahové stránce má práce velmi pěknou úroveň, i když na některých místech spíše 

učebnicového charakteru. 

Závěrem shrnuji: Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky kladené k připuštění 

k ústní obhajobě.  

Vzhledem k obsahu kapitoly věnující se trestání vraždy by se v rámci obhajoby měla 

diplomantka vyjádřit k možnostem ukládání podmíněného trestu odnětí svobody za trestný čin 

vraždy.  

Hodnocení: velmi dobře  

 

 

 

 

 

 

V Praze  28. 4. 2017                                                               prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 


