INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1217/20

Názov predmetu:
Dejiny trestov a trestania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: dve písomné previerky v priebehu semestra (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Predmet oboznamuje študenta s historickým vývojom tej časti trestného práva, ktorá pojednáva
o trestoch, zásadách ukladania trestov a ich výkone z hmotnoprávneho i procesnoprávneho
hľadiska. Predmet poskytuje informácie o rôznych filozofiách trestania, ktoré sa vyvíjali v priebehu
dejín. Na základe historickej komparácie študentom približuje, aké ciele sa trestaním dosahovali
a aký význam bol pripisovaný jednotlivým trestom. Študentom predstavuje rôznorodý katalóg
základných druhov trestov, pričom prostredníctvom ich vývoja v priereze dejín im umožňuje lepšie
pochopiť ich terajší význam a zmysel ukladania.
Tento predmet by mal byť historickou propedeutiku k pochopeniu trestnej politiky štátu v minulosti
i v súčasnosti. Predmet je zásadne orientovaný na oblasť európskych dejín štátu a práva, ale v
určitých ohľadoch oboznamuje študenta bližšie aj so špecifikami právnej úpravy v Strednej Európe
a na území Slovenska.
Stručná osnova predmetu:
1. Teórie o vzniku trestania v prostredí primitívnej spoločnosti (princípy svojpomoci, krvnej pomsty
a odvety);
2. Tresty a ich výkon v starovekých štátoch;
3. Tresty a ich výkon v antickom Grécku;
4. Tresty a ich výkon v antickom Ríme;
5. Filozofia trestania a tresty v období stredoveku;
6. Cirkevné súdnictvo v trestných veciach a výkon trestov, inkvizícia;
7. Trestanie v ranom novoveku. Trestný kódex cisára Karola V.; právny partikularizmus (trestanie
šľachticov, poddaných, trestanie v mestách);
8. Zmena pohľadu na trestanie v období osvietenstva, teórie C. Beccariu;
9. Trestanie v Napoleonovom trestnom kódexe a nasledujúcich európskych kodifikáciách;
Strana: 1

10. Výkon trestu odňatia slobody v 19. storočí (dejiny väzenstva);
11. Klasická škola trestného práva, filozofie trestania v 19. storočí a na začiatku 20. storočia;
12. Tresty a trestanie v kodifikáciách trestného práva na území Habsburskej monarchie v 19. storočí;
13. Tresty a ich výkon v období veľkých diktatúr, trestná politika štátu za socializmu.
Odporúčaná literatúra:
Základná študijná literatúra:
FÁBRY, Anton. Penológia. Žilina: Eurokódex, 2009, 264 s.
FICO, Miroslav. Historický vývoj trestov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012. 83 s.
MENCEROVÁ, Ingrid a kolektív. Trestné právo hmotné: všeobecná časť. Šamorín: Heuréka,
2015, 501 s.
MONESTIER, Martin. Historie trestu smrti: dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po
současnosť. Praha: Rybka, 1998, 405 s.
VOJÁČEK, Ladislav a kolektív. Dejiny verejného práva a prameňov práva. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2010, 413 s.
VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno:
Masarykova univerzita, 2004, 66 s.
Doplnková literatúra:
BECCARIA, Cesare. O zločinoch a trestoch. Preložila Oľga Pažitková. Bratislava: Kalligram,
2009, 125 s.
ČIČ, Milan. Československé trestné právo ako súčasť trestnej politiky. Bratislava: Obzor, 1976,
190 s.
SEGEŠ, Vladimír. Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku. Bratislava: Merenčin, 2020,
317 s.
SCHEINOST, M. – VÁLKOVÁ, H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2015, 194 s.
TOBIÁŠOVÁ, Lýdia. Historický exkurz do systému trestov a trestania na území Slovenska v
rokoch 833 – 1993. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 25. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2007, s. 303-319.
TYLDESLEY, Joyce. Jak soudili faraoni: zločin a trest ve starém Egyptě. Přeložila Květa
Palowská. Praha: Metafora, 2001, 173 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
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