
 
 

Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se zaobírá jedním z instrumentů trestního práva, 

konkrétně trestem smrti. Trest smrti je již dlouhá léta kontroverzním tématem, o kterém 

se diskutuje po celém světě. I když tento trest mají mnohé státy několik let či desetiletí 

zrušený, popřípadě ho neuplatňují, velmi se debatuje o tom, zda by neměl být opětovně 

zaveden.  

 Po úvodním vysvětlení, proč jsem si, jako téma své diplomové práce, vybrala 

zrovna trest smrti, následuje pojednání o trestu obecně, jeho druzích, účelu spolu 

s teoriemi, které na něj nahlížejí, a dále konkrétněji o tom, co je přesně míněno pojmem 

trest smrti a jaký účel, z již uvedených, se vztahuje právě k němu.  

 V další části mé práce najdeme obecný historický vývoj tohoto institutu, vývoj 

absolutního trestu v českých zemích a také mezinárodní dokumenty týkající se lidských 

práv a mého tématu též. V rámci obecného historického vývoje se podíváme, jak to 

s trestem smrti vypadalo ve starověku, středověku, v období absolutismu až se postupně 

dostaneme do současnosti. V rámci českých zemí se zaměříme na vývoj do roku 1918, 

na období první republiky, období protektorátu, na poválečný vývoj a na vývoj do roku 

1990, kdy byl trest smrti na našem území zrušen. Co se týče mezinárodních dokumentů, 

pojednáme zde o významných dokumentech Organizace spojených národů, Rady 

Evropy, Evropské unie a Spojených států amerických. 

 V kapitole sedmé jsou uvedeny nejhlavnější argumenty odpůrců trestu smrti, ale 

také jeho přívrženců. Mezi názory odpůrců trestu smrti můžeme, mimo jiné, nalézt 

argument justičního omylu, možnosti nápravy pachatele a práva na život, zatímco 

v rámci argumentů přívrženců tohoto trestu se něco dozvíme o preventivním a 

odplatném účinku a také o ekonomickém faktoru absolutního trestu.  

 Další dvě kapitoly se zabývají možnými metodami výkonu trestu smrti, jaké 

metody se užívaly v rámci historie a jaké jsou povoleny dnes a v kterých státech. 

Z uvedených způsobů si řekneme, které se užívaly na našem území a v osmé kapitole 

najdeme shrnutí trestu smrti se současnou situací ve světě, tedy hlavně v kterých státech 

stále zůstává zachován.  

 V předposlední kapitole jsou rozepsány alternativy trestu smrti, kterými jsou 

trest odnětí svobody na doživotí a trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let. Dále je sem 

také zařazena zabezpečovací detence.  



 
 

 Má diplomová práce je zakončena různými názory na tento institut. Setkáme se 

zde s názorem různých náboženství, s veřejným míněním české společnosti, s názory 

mé rodiny, mých přátel a pracovních kolegů. V poslední řadě uvádím názor svůj, 

společně se shrnutím, jak to s institutem trestu smrti dnes vypadá a kam jeho vývoj dále 

směřuje.  

 


