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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, neboť autor si vybral z hlediska 

typovosti spíše netradičně zpracované téma, které však zaslouží značnou pozornost. Jedná se 

o problematiku závažnou zejména ve vztahu ke svobodám existujícím v demokratickém 

státě. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – z relevantních oblastí byly potřeba znalosti zejména z oblasti trestního 

práva hmotného, ale i souvisejících právních disciplín, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací, které následně vhodně zpracoval, 

- použité metody – odpovídající tématu, užita jak analytická i deskriptivní, tak syntetická 

metoda výzkumu. Rovněž užita metoda komparativní, kdy srovnání s úpravou v USA je 

zpracováno na velmi dobré úrovni. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje velmi dobré, pečlivé a samostatné zpracování zvoleného 

tématu. Je třeba vyzdvihnout komplexnost předkládané práce, ve které autor postupuje od 

obecného ke konkrétnímu. Kvalita práce v jejím průběhu graduje, což platí zejm. pro kapitlu 

pátou a dále.  
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5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor ve své práci stanovil jako cíl „odpověď na výše zmíněnou otázku, tedy kde končí 

svoboda projevu a kde začíná nastupovat trestní odpovědnost.“ Vzhledem ke struktuře a 

zejména obsahu předkládané práce jej lze považovat za beze zbytku splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

dle vedoucímu práce dostupných poznatků připomínky. Aplikace Turnitin nevykázala žádné 

nedostatky v tomto smyslu. 

- logická stavba práce: 

Diplomantka předložila logicky strukturovanou práci, která je z hlediska systematického 

vhodně členěna. Po úvodní kapitole následuje obecná a pojmoslovná kapitola. Následuje 

popis mezinárodní úpravy včetně práva EU. Kapitola čtvrtá se zaměřuje na popis a analýzu 

zejména současné úpravy v naší zemi. Kapitola pátá kazuisticky a z hlediska právní úpravy 

sumuje úpravu v USA, zejména je třeba ocenit kap. 5.4. Na to volně a zcela přirozeně 

navazuje kapitola o úvahách de lege ferenda, kdy s některými názory lze bez výhrad 

souhlasit (např. veřejný činitel, spíše bych nazval jako úřední osoba, jako okolnost 

podmiňující užití vyšší trestní sazby u nenávistných trestných činů). Dále se autor věnuje 

některým vcelku novým okruhům. Poslední kapitolou předkládané práce je závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autorka užila dostatečné množství zdrojů včetně cizojazyčných pramenů. V práci jsou užity 

rovněž elektronické zdroje. Citace jsou standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. Práci 

s judikaturou je věnována značná a velmi detailní pozornost. Rušivě působí nesystematické 

vnitřní členění jednotlivých užitých zdrojů 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Diplomant předložil práci, jejíž značnou přidanou hodnotou je komplexnost. Z práce je 

zřejmý pečlivý a svědomitý přístup uchazeče k předkládanému tématu. Lze konstatovat, že 

hloubka analýzy je spíše nadstandardní. V práci se odráží hluboké poznání problematiky.  

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Grafy a tabulky neobsahuje, což není nikterak na závadu. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na odpovídající úrovni. Práce je i přes svoji nespornou odbornou úroveň dobře čtivá. 

Gramatické chyby se neobjevují. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) v závislosti na ústní obhajobě. 
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8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Brandeburg test jako možná inspirace pro české trestní právo. K diskuzi. 

 

 

V Praze dne 3. května 2020 

                                                                                      

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    vedoucí práce     


