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Oponentský posudek doktorské disertační práce 
 

 

Jméno disertanta: JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M.  

 

Název práce: Trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných 

pohnutek   

 

Oponent: prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Katedra trestního práva, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity   

 

 

1. Aktuálnost zvoleného tématu 

 

Předmětná problematika je bezesporu aktuální. Tzv. hate crimes patří v současné době 

k diskutovaným tématům trestní politiky.  Současně se jedná o téma závažné, přinášející řadu 

námětů či problémů k zamyšlení a řešení.  

 

2. Cíle práce 

 

Cíl disertační práce překvapivě není v jejím úvodu formulován. Lze ho sice určitým 

způsobem dovodit z autorova popisu obsahu práce, nicméně jeho výslovné vymezení by 

v kvalifikační práci nemělo chybět.  

 

3. Zvolené metody zpracování a postup řešení 

 

Metodologie je vhodně zvolena, odpovídá potřebám tématu. Práce je v zásadě dobře 

strukturována. Dílčí připomínku v tomto směru lze uvést k zařazení kapitoly věnované 

mezinárodněprávní úpravě až do samého závěru práce.  Z hlediska metodologie postupu od 

obecného ke zvláštnímu by bylo systematičtější její předřazení rozboru české právní úpravy. 

Vzhledem k obsahu se pak jeví jako výstižnější název kapitoly č. 5 Vybrané procesní 

aspekty….  Východiskem pro zpracování tématu je pojmové vymezení tzv. hate crimes a 

obecnější charakteristika rasově motivované trestné činnosti. Poté následuje rozbor české 

právní úpravy, a to ústavněprávní, trestněprávní a správně právní. Následují vybrané procesní 

aspekty problematiky, kazuistika, exkurz do vybraných zahraničních právních úprav a již 

zmíněná mezinárodně právní úprava včetně judikatury ESLP.   Závěr práce přináší hodnotící 

shrnutí a závěry. Dílčí závěry nalezneme i průběžně v textu.  

 

 4. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 

Práce bezesporu přispívá k rozšíření úrovně poznání zkoumané problematiky. Její analýza 

vyúsťuje v relevantní závěry.  

 

5. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 

 



2 

 

Přínos práce pro trestněprávní nauku lze spatřovat zejména v uceleném zpracování závažné 

materie trestných činů spáchaných z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek.  

 

6. Práce s odbornou literaturou 

 

Literární zázemí práce je bohaté. V přehledně členěném seznamu pramenů jsou zahrnuty 

rozličné jejich druhy, včetně cizojazyčné literatury. Ocenit třeba práci s judikaturou, a to 

nejen v samostatných kapitolách věnovaným kazuistice, ale i v rámci analýzy právní úpravy.  

Autor bezesporu prokázal schopnost práce s odbornými texty. Práce je opatřena rozsáhlým, 

dobře zpracovaným poznámkovým aparátem.   

 

7. Formální a jazyková úprava disertační práce 

 

Z hlediska formálního a jazykového nemám k práci žádné výhrady. Členění a uspořádání 

textu je přehledné. Po jazykové a stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni.  Grafická 

úprava je standardní a přispívá k dobré orientaci čtenáře v textu.   

 

8. Připomínky k disertační práci a otázky oponenta 

 

K věcné stránce práce nemám zásadní připomínky či výhrady. Zpracování problematiky je 

zdařilé. Autor pojal téma originálně. Práce je v zásadě (viz připomínka výše) dobře 

strukturovaná, postihuje podstatné aspekty tématu. Autor prezentuje nejen názory 

představitelů trestněprávní nauky a poznatky z aplikační praxe, ale přináší i vlastní pohled na 

zkoumané téma a úvahy a náměty de lege ferenda, které lze vnímat jako podnět k odborným 

diskusím. 

 

Dílčí připomínka:  

 

Na str. 119 autor konstatuje, že zcela souhlasí se shora citovaným  názorem prof. Musila, 

nicméně z textu je zřejmé, že jde o názor dr. Motejla, citovaný z práce prof. Musila.  

  

Otázky k obhajobě:  

 

1. V návaznosti na úvahy o omezení přibírání znalců a v návaznosti na výčet otázek nejčastěji 

znalcům kladeným (str. 117-118 práce) - jaké otázky si podle autora mohou OČTŘ 

zodpovědět samy a jaké by měly ponechány na znalcích?  

 

2.  Na str. 15 autor uvádí, že trestné činy proti lidskosti v hlavě XIII, Díl 1, trestního zákoníku 

se spíše dostávají do konfliktu s ústavně zaručeným právem na svobodu slova, vyjadřování se 

na veřejnosti a veřejném prezentování svých názorů. Toto tvrzení se jeví jako poněkud 

zavádějící. Např. ve vztahu k trestným činům podle § 400 či § 401 tr. zákoníku zřejmě 

neobstojí. Autor by měl uvedené blíže vysvětlit.  
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3. Na str. 149 autor v návaznosti na hodnocení významu dalších oborů z hlediska předmětné 

problematiky uvádí: „Pro to, aby existoval kvalitní a dostatečný, trestněprávní rámec je 

zapotřebí, aby i tyto obory a odvětví byly nastaveny na odpovídající úrovni.“ Co konkrétně 

má např. na mysli?  

 

9. Závěrečné zhodnocení 

 

Práce naplňuje požadavky stanovené pro tento druh kvalifikační práce.  Autor prokázal 

náležitou orientaci ve zkoumané problematice, schopnost podrobit ji analýze a na jejím 

základě vyvodit relevantní závěry.   

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce.  

 

 

 

V Brně, dne 17. srpna 2020  

               ................................................... 

              prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.   


