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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku, která rozhodně nepatří mezi častá témata kvalifikačních 

prací. Přitom jde o problematiku mimořádně závažnou a významnou, neboť konstruuje hranice svobody slova 

a projevu, tedy meze svobod v demokratické společnosti. Současně jde o problematiku, která je častým 

tématem diskusí odborné i laické veřejnosti, nemluvě o medializaci některých kauz spojených s otázkou, zda 

meze svobody slova a projevu byly či nebyly překročeny.  Z tohoto pohledu jde o problematiku nesporně 

aktuální a její zpracování se jeví jako potřebné a žádoucí.  
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 
Problematika trestných činů z nenávisti je dosti náročná na zpracování pramenného materiálu, protože se zde 

střetávají aspekty právní, ideologické, filosofické i jiné, což vyžaduje pečlivou analýzu a rešerši pramenů, 

včetně judikatury. Pro zdárné zpracování tématu je potřebné a nezbytné hlubší zvládnutí teoretických základů 

trestní odpovědnosti, zejména pojmu a pojetí trestného činu, jeho materiální i formální stránky. Analyticko-

syntetická metoda a zčásti i metoda právní komparace, které byly v práci použity, plně odpovídají předmětu 

práce a vytyčeným cílům. 
 

3. Formální a systematické členění práce: 
Diplomant se nejprve věnuje definici základních pojmů, což je velmi obtížné, protože obecně akceptované 

definice absentují. Na to navazuje přehled mezinárodních dokumentů, které se v obecné i v konkrétní rovině 

zkoumanou problematikou zabývají. Jádrem práce je pak podrobná analýza jednotlivých zákonných znaků 

skutkových podstat vybraných trestných činů, obsahujících „předsudečný“ aspekt. Na to pak navazuje pohled 

na právní úpravu dané problematiky v právním řádu USA a úvahy de lege ferenda. Systematické členění 

práce je proto logické a plně důvodné. 
 

4. Vyjádření k práci 
Práci lze celkově hodnotit jako zdařilou. Diplomant prokázal velmi dobrou znalost zvolené problematiky a 

jejích širších souvislostí, včetně jejího zpracování v odborné literatuře a jejího odrazu v soudní judikatuře. 

Vyzdvihnout třeba zejména snahu po pečlivém zpracování, velmi dobrou práci s literárními prameny a 

zejména s judikaturou, snahu po samostatném a tvůrčím přístupu, výstižně formulované názory a závěry a 

v neposlední řadě velmi pěkné formulační a vyjadřovací schopnosti diplomanta. Zvláště třeba pochválit 

rozbor konkrétních kauz, demonstrujících analyzovanou materii a důsledné odlišování institutů hnutí a 

ideologie při interpretaci jednotlivých skutkových podstat. Velmi pěkně je zpracovaná analýza právního 



prostředí v USA a jeho odlišností od situace v Evropě, resp. kontrapozice principu „volného trhu myšlenek“ 

v USA a „obranné demokracie“ v Evropě.  Drobnou výhradu lze mít jen k používání překonaného pojmu 

„veřejný činitel“ na str. 63 a 66. Návrhy de lege ferenda, které diplomant předkládá (zvýšení ochrany 

sexuálních menšin a osob zdravotně postižených, spáchání činu úřední osobou jako okolnost podmiňující 

použití vyšší trestní sazby) jsou důvodné a lze o nich diskutovat. Návrh vykonávat uložený trest obecně 

prospěšných prací v institucích, které se věnují skupinám, proti nimž pachatel útočil, je z pohledu tzv. 

restorativní spravedlnosti, lze ale pochybovat o tom, že by tyto instituce měly o zapojení takových osob 

zájem, nehledě na to, že jim nemůže být vnucen. Závěry, které diplomat uvádí, jsou jasně a srozumitelně 

formulované, argumentačně podložené a lze o nich diskutovat. 

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn velmi dobře. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů doktríny, judikatury a 

konkrétních kauz, jakož i návrhy de lege 

ferenda  prokazují samostatný a tvůrčí přístup.  

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu počínaje 

vymezením základních pojmů a pramenů 

úpravy, přes analýzu jednotlivých skutkových 

podstat a rozbor situace v USA až po 

zhodnocení současné situace v ČR a 

formulování vlastních stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Velmi pěkné a účelné využití poznatků 

z  literárních pramenů a z judikatury. V 

nemalé míře jsou zahrnuty i práce 

zahraničních autorů. Veškeré zdroje, citace i 

odkazy jsou důsledně vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky nesporně odpovídá zaměření a 

cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracován 

velmi dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je 

velmi pěkná. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuji   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Lze v současné době bez obav z trestního 

stíhání vydat Mein Kampf, Komunistický 

manifest a Chartu 77 ? 

 

V Praze dne 24.4.2020 
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