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       Předkládaná rigorózní práce se zabývá komparací skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu 

vraždy v českém a slovenském právu. Jde o téma aktuální, neboť zneužívání návykových látek a 

s tím spojená kriminalita představují vážný společenský problém.  

 

     Pokud jde o vlastní metody zpracování látky, autor se opíral o právně dogmatickou analýzu  

odpovídajících právní úpravy. Systematika rigorózní práce, jak ji nabízí zmíněný obsah, je vcelku 

vhodně strukturovaná do 8 kapitol. Z hlediska obsahového a metodologického mohu konstatovat, že 

pojednání o daném tématu důsledně vychází z jeho věcného zaměření, jež si autorka vymezila 

strukturou rukopisu.  Pokud jde o vlastní metody zpracování látky, autorka se opírala zejména o 

právně dogmatickou analýzu odpovídající hmotně právní úpravy. Posuzováno z metodologického 

pohledu vychází práce především ze studia české a slovenské právní úpravy a české a slovenbské 

odborné literatury. Autorka využila i možností ke studiu a právně dogmatické analýze informací 

obsažených v zahraniční odborné literatuře.  

 

       Po stručném úvodu autor se autorka pouští do historického exkurzu vývoje právní úpravy 

trestného činu vraždy. Ústavní a mezinárodněprávní základy ochrany lidského života jsou obsaženy 

v kapitole třetí.  Kapitola čtvrtá je pak věnována systematice trestných činů proti životu v českém a 

slovenském právu. Klíčové kapitoly pět a šest jsou věnovány právně dogmatické analýze úpravy 

skutkových podstat trestného činu vraždy v českém a slovenském trestním zákoníku. Komparace 
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právních úprav je pak provedena v kapitole sedmé.  

 

 

 

     Autorka by se v při ústní obhajobě měla zaměřit na aktuální otázku teroristických útoků a 

zodpovědět otázku právní kvalifikace úmyslného usmrcení člověka spáchaného 

prostřednictvím osobního nebo nákladního vozidla a tedy zodpovědět, které trestné činy a za 

jakých podmínek přicházejí v úvahu (při tom je třeba i zmínit kauzu Olgy Hepnarové 

„Oprátka za sedm mrtvých“ – najetí nákladním vozidlem na tramvajový ostrůvek a usmrcení 

7 lidí). 

 

 

Závěr : 

 

      Lze konstatovat, že předložená práce je zdařilým zpracováním zvoleného tématu. Výklad 

je vhodně rozčleněn, autorka poctivě pracuje s poznámkovým aparátem i judikaturou. 

Autorka ve své práci využila přiměřené množství dostupných literárních pramenů a osvědčil 

svoji schopnost jejich využití pro vlastní autorský text.  

       Po obsahové i formální stránce autorka splnil všechny nároky kladené na rigorózní práci 

a předložená práce je plně způsobilá k obhajobě.  

                                                                                                       
V Praze dne 31.32017                                                    Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D                                                                                                          

                                                                                                       oponent  

 

 


