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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Aktuálnost tématu dokládají četné případy z aplikační praxe, jejichž počet má 

nepochybně vzrůstající tendenci při zohlednění předpokládané vysoké latence. V teorii se 

pro tyto trestné činy vžilo souhrnné označení Hate crimes. Mezi nimi jsou specifické 

verbální trestné činy. U nichž začasto dochází k hledání pomyslných hranic svobody 

projevu. Disertant si je toho dobře vědom a zmiňované specifikum podrobuje bližšímu 

zkoumání.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, 

vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Téma je náročné na postižení širších společenských, kulturních a sociálních konsekvencí, 

mimořádně důležité se jeví historické souvislosti. Zpracování tématu se neobejde bez 

zahraniční komparace. Téma je proto náročné jak z hlediska vyhledání vstupních údajů, 

tak především v jejich zpracování. 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna v úvod, šest obsahových části a závěr. Struktura je vystavěna logicky. 

První část má převážně teoretický charakter, zabývá se obecnějšími otázkami jako je 

pojmové vymezení koncepce "hate crimes", zmíněna je i právní úprava v ČR. 

Druhá část je věnována rozboru platné právní úpravy. Správně je pozornost upřena k 

ústavněprávnímu rámci, v pojetí doktoranda zaměřenému k právu sdružovacímu a 

shromažďovacímu. Následuje představení trestněprávní úpravy, zmíněno je i správní 

právo. 

Třetí část je analýzou dostupných soudních rozhodnutí. Procesní aspekty jsou stručně 

analyzovány v části čtvrté, speciálně je pozornost věnována znaleckému zkoumání. 

V páté části nalezneme komparativní srovnání s Německem, Slovenském, Velkou 

Británií a USA. V části šesté nejsou opomenuty ani závazky v oblasti potírání hate crimes 

vyplývající pro ČR z mezinárodních smluv a práva EU. Pochválit lze i rozbor judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. 

Závěr shrnuje poznatky učiněné v průběhu disertační práce. Autor činí i návrhy de lege 

ferenda. 
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4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce 

odpovídajícím způsobem zpracován 

Cílem práce bohužel nebyl doktorandem definován. Určitou ambici práce projevil kandidát v 

úvodu, kde se vyjadřuje takto: "...zabývám se trestnými činy z nenávisti neboli hate crimes 

jednak z teoretického hlediska, kdy se snažím 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." 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Mám za to, že se kandidátovi podařilo v celku solidně 

rozebrat současnou právní úpravu, jakož i analyzovat její 

aplikaci v praxi. Dílo se tak jeví komplexně. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Přístup disertanta k tématu odpovídá standardům vědecké 

práce. Práce se zdroji se jeví adekvátní, zdroje jsou 

označeny. I s ohledem na to, jsem neshledal, že by 

v některé části byla práce plagiátem, byť míra shody 

vykazovaná elektronickým systémem proti plagiátorství je 

poměrně vysoká. Vždy se jedná o řádně označené citace. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Seznam použitých zdrojů je četný, obsahuje předpisy, 

judikaturu a literaturu z různých jazykových oblastí 

(zejména anglické). Lze shrnout, že disertant projevil 

schopnost analýzy dostupných pramenů i potřebné syntézy 

získaných poznatků. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá tématu, tabulka byla využita pro 

ilustraci dynamiky trestné činnosti s extremistickým 

podtextem. 

Jazyková a stylistická 

úroveň 

Jazykově i stylisticky je práce na odpovídající úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Jaký je význam znaleckého zkoumání pro právní kvalifikaci činů označovaných 

jako hate crimes? 

2) Měl by se český zákonodárce inspirovat zahraničními právními úpravami 

postihujícími hate crimes? Jak? 

Doporučení/nedoporučení 

práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 31. srpna 2020 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

školitel 


