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Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Matěje Korduliaka 

„Trestné činy z nenávisti“ 

 Rigorózní práce Mgr. Matěje Korduliaka o rozsahu celkem 105 normostran textu 

na téma „Trestné činy z nenávisti“ je původně prací diplomovou, o jejíž uznání uchazeč 

(rigorozant) požádal. Tato práce byla na naší katedře jako diplomová úspěšně obhájena dne 

13. května 2020 (dále jen „rigorózní práce“). 

Rigorozant si zvolil téma, které je vzhledem k současné společenské situaci v Evropě 

velmi aktuální. Jedná se zároveň o téma složité na zpracování, neboť trestné činy z nenávisti 

nepředstavují nějakou homogenní kategorii trestných činů, které by byly systematicky 

upraveny v určité části trestního zákoníku. Jde o trestné činy vycházející z různých (mnohdy 

velmi rozmanitých) předsudků. Pro úspěšné zpracování jsou nutné hluboké znalosti trestního 

práva hmotného, a to nejen jeho obecné části, ale i části zvláštní věnující se jednotlivým 

skutkovým podstatám trestných činů. Jde však i o problematiku, u níž nestačí pouze znalosti 

právní, ale autor musí projevit dostatečnou míru empatie a znalostí i z jiných, neprávních 

vědeckých oborů. 

Nutno říci, že rigorozant tuto nelehkou úlohu zvládl a předložil práci, 

která je z formálního i obsahového hlediska na vysoké úrovni. Převyšuje obvyklou úroveň 

kvalitně zpracovaných diplomových prací a řadí se k lepšímu průměru z hlediska požadavků 

na práce rigorózní. Autor tvůrčím způsobem pracoval s poměrně velkým množstvím pramenů, 

jež používal v souladu s etickými požadavky na vysokoškolské kvalifikační práce. 

Z hlediska použitých metod autor využil metody deskripce, indukce, analýzy, syntézy 

i komparace. Pochvalu zaslouží jeho schopnost tvůrčím způsobem objektivně zanalyzovat 

konkrétní případy, které v praxi nastávají. Zajímavé jsou i jeho návrhy de lege ferenda, 

s nimiž přichází. Ne vždy se jedná podle mého soudu o návrhy promyšlené ve všech důsledcích. 

Zejména návrh výkon trestu obecně prospěšných prací v organizacích, které se věnují právě 

pomoci těm, proti nimž (z nenávisti) pachatel útočil. Autor zdůrazňuje restorativní funkci trestu, 

avšak zcela pomíjí funkce ostatní. Domnívám se, že takový přístup, ač na první pohled možná 

logický, by se v praxi mohl ukázat jako zcela kontraproduktivní. Postoj autora podle mého 

názoru pramení z přílišné víry v trestní právo a právní regulaci vůbec. Jedná se však o názor, 

který rigorozant vyslovil v souvislosti s problematikou trestání, což je oblast velmi složitá, 

vyžadující multidisciplinární přístup. 

Ačkoli zpracované téma je velmi náročné jak z hlediska právního, tak z hlediska 

hodnotového, chválím zpracovatele za jeho schopnost jasného, stručného a výstižného 
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vyjadřování. Předložený text je prakticky bez jakýchkoli jazykových vad, rigorózní práce je 

velmi čtivá. 

 Práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky kladené na rigorózní práce. 

 S ohledem na výše uvedené doporučuji uznat diplomovou práci Mgr. Matěje 

Korduliaka na téma Trestné činy z nenávisti za práci rigorózní. 

  

 

 

 V Praze dne 16. dubna 2021 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

           oponent 


