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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Zvolené téma je vhodné ke zpracování, neboť zkoumané trestné činy narušují samotnou 

podstatu lidských práv a lidské důstojnosti, kdy diskriminace na základě zejména 

národnostních a rasových kritériích byla základem pro ty největší tragédie v novodobé 

historii lidské civilizace a možná vůbec celé lidské existence. Národnostní a rasové tendence 

mají v posledním období půdu pro svůj růst, a to zejména na základě projevů různých 

stupidních politiků cílících na primitivní podstatu u určitých částí společnosti. Pokud 

nemůže být naším cílem zkoumané trestné činy vymýtit, protože to je nereálné, musí jím být 

věnována patřičná pozornost nejen v teoretické oblasti, ale i v aplikační praxi, a to včetně 

návrhů de lege ferenda. Z tohoto pohledu zpracování předložené disertační práce hodnotím 

jednoznačně pozitivně. 

 

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

metody: 

- teoretické znalosti – byly potřeba přiměřené znalosti zejména trestního práva hmotného, 

ale i procesního, dále pak také dílčí znalosti z mimotrestních právních oborů, zejména 

práva ústavního a správního; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – doktorand vyhledal vzhledem k tématu a dostupné 

literatuře dostatečné množství vstupních údajů, které tvůrčím a vhodným způsobem 

zpracoval; 

- použité metody – odpovídají standardům vědecké práce; užita analyticko-syntetická 

metoda, přítomna rovněž metoda komparativní v přiléhavém rozsahu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 4). Práce se člení 

včetně úvodu a závěru na 8 částí, autor postupuje od obecného ke konkrétnímu s dále 

uvedenou výtkou. Po úvodní části se disertant zabývá samotným konceptem tzv. Hate 

Crimes, přičemž následuje relativně obsáhlý rozbor účinné právní úpravy, kdy největší 

pozornost je věnována trestným činům z hlavy třinácté zvláštní části trestního zákoníku. 
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Kvalifikant zde popisuje právní úpravu s vhodným užitím existující judikatury, přičemž 

tento přístup konkluduje v komplexní pojetí zkoumaných trestných činů. V části čtvrté 

disertant analyzuje vybraná soudní rozhodnutí, kdy dochází k názoru, že současná 

justiční praxe není dobrá. Podrobuje ji tak tvrdé kritice. Část pátá se stručně věnuje 

některým vybraným aspektům procesní úpravy a jako taková mohla být buď 

komplexnější, nebo jinak pojatá, popř. nazvaná. Část šestá se zaobírá vybranými 

zahraničními úpravami (Slovensko, Německo, USA, Velká Británie). Správné je, že 

autor dochází k určitým závěrům ve srovnání s českou právní úpravou. Část sedmá je 

věnována mezinárodněprávní úpravě včetně té pocházející z dílny Evropské unie. 

Domnívám se, že systematicky by této kapitole slušelo zařazení do úvodních pasáží 

práce. Závěr pak je poslední částí předkládané kvalifikační práce. 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce je velmi dobrým zpracováním zvoleného tématu, kdy 

se autor věnuje již dříve prezentovaným názorům předkládanými v literatuře, tak aplikační 

praxi orgánů činných v trestním řízení. Oboje obohacuje vlastnímu uváženými názory. V tomto 

smyslu kvalifikant přistoupil k práci pečlivě a svědomitě. Je třeba ocenit skutečnost, že názory 

pouze nepřebírá, ale v některých pasážích práce se k nim snaží zaujmout svůj kritický náhled a 

názor. Lze ocenit návrhy a náměty de lege ferenda. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Uchazeč si cíl práce v úvodu překvapivě nestanovil, ale lze za něj 

považovat: „detailně rozebrat současnou právní úpravu, a dále rovněž z praktického 

hlediska, kdy se snažím poukázat na rozhodovací praxí soudů, způsoby dokazování této 

trestné činnosti, případně jiná specifika“ (viz s. 9 práce). Tento „cíl“ lze jednoznačně 

považovat za splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska 

plagiátorství): Práce je původním a originálním zpracováním předkládané 

problematiky, kdy dle oponentovi známým zdrojům nelze v tomto smyslu mít 

připomínek. Důkazem budiž skutečnost, že práce byla zkontrolována aplikací Turnitin 

s výsledkem v pořádku – v určitých aspektech sice vykazuje větší míru podobnosti, ale 

vždy se jedná o řádně ocitovanou literaturu a judikaturu. 

- logická stavba práce: Práce má vhodnou a logickou strukturu. 

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

standard citací. Z hlediska předložených zdrojů lze konstatovat, že okruh pramenů je 

dostačující. Se zahraniční literaturou doktorand pracoval spíše okrajově. Elektronické 

zdroje jsou v práci užity též. Autor pracuje vhodně s judikaturou. Citace jsou 

vyhovující, autor udržuje jednotný standard. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Vzhledem k rozsahu práce a 

nárokům na tuto kvalifikační práci kladeným je dostačující. 
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- úprava práce (text, grafy, tabulky):  Předkládaná disertační práce je graficky 

přehledná. Autor prokázal pečlivost při práci s textem. Drobně rušivě působí pouze 

nezarovnání textu. 

- jazyková a stylistická úroveň: Na velmi dobré úrovni, práce je i přes svoji nespornou 

odbornost dobře čtivá.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

V rámci obhajoby doporučuji, aby se uchazeč vyjádřil k: 

a) k možnostem zlepšení rozhodovací praxe (viz kritika na s. 112 práce),  

b) postavení a úloha soudních znalců v návaznosti na prezentované poznatky u 

zkoumaných trestných činů. 

  

Předkládaná práce zcela jednoznačně splňuje obsahové a formální požadavky kladené na 

vypracování disertační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 

pro obhajobu disertačních prací. 

 

 

V Praze dne 29. srpna 2020 

 

 

          

        JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

oponent práce 


