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1. Aktuálnost (novost) tématu: Označení „trestné činy z nenávisti“ je inspirováno anglickým 
názvem „hate crimes“. Tento původně žurnalistický termín se začal šířit v 80. letech minulého 
století zejména v USA. Dnes se používá pro označení tzv. zločinů z nenávisti, přičemž důvody 
nenávisti mohou být velmi rozličné (nejčastěji se uvádí rasa, barva pleti, vyznání, etnická 
příslušnost, národnost, státní příslušnost, pohlaví, sexuální orientace, fyzický nebo psychický 
handicap, věk). Úskalí však spočívá v tom, že trestní zákoník nezná tento pojem. Z teoretického 
hlediska lze pak problematiku zkoumat tak, že za trestné činy z nenávisti budeme považovat 
všechny trestné činy, které jsou motivovány nenávistí. Pro širší pojetí nemá význam, zdali je 
nenávist v podobě pohnutky (motivu) činu jejich zákonným znakem. Užší vymezení blížící se 
legálnímu pojetí kriminality se naopak odvíjí od toho, zdali je pohnutka (motiv, cíl) znakem 
skutkové podstaty trestného činu. Označením trestných činů z nenávisti se akcentuje jejich motiv, 
což může mít z hlediska kriminologického značný význam. Etiologie tohoto druhu kriminality 
může vést k návrhu potřebných preventivních opatření. Téma je to tedy aktuální a vhodné ke 
zpracování. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru kriminologie, či jiných neprávních oborů 
(psychologie, sociologie), ale i z trestního práva; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené množství relevantních 
informací, které v zásadě správně selektuje (viz níže); seznam pramenů koreluje s tématem, 
je zpracován velmi nedbale – dílo M. Brzybohatého je uvedeno duplicitně (str. 59), u 
odrážky na str. 59 chybí uvedení díla, právní předpis s názvem „moci“ neznám (str. 61); 

- použité metody – odpovídají tématu. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou a v zásadě i 
logickou strukturu. Kriminologické výklady o určitém druhu kriminality mívají ustálenou 
strukturu – fenomenologie, etiologie, kontrola. Autorka tuto strukturu nerespektuje a 
jednotlivé části mísí. Jednotlivé kapitoly však na sebe navazují a práce na první pohled 
působí dojmem homogenního celku. Dodávám k členění, že je příliš podrobné, některé 
kapitoly, resp. podkapitoly tvoří pouze třetinu stránky. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autorka v akceptovatelném 
rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem. Citace literatury v zásadě odpovídají standardu. 
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Okruh použitých pramenů odpovídá tématu. Seznam literatury je řazen podle abecedního 
pořadí autorů. Zahraniční literatura je zastoupena anglicky psaným dílem. I přes výše 
uvedené prokázala schopnost tvůrčího zpracování dostupné literatury. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – povrchní, 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - dostačující, text je doplněn o vhodné přílohy. Bohužel i 

zde se projevuje, že si diplomantka neosvojila základní metodologické návyky vědecké 
práce, např. neuvádí zdroje dat. 

- jazyková a stylistická úroveň – dobrá, práce je psána kultivovaným jazykem, vyšší míra 
odosobnění by neškodila.  

 
4. Případné další vyjádření k práci: Písařské chyby jsem neobjevil. Práce je po obsahové stránce 
ještě přijatelným zpracováním tématu. Místy nemá obsah příliš společného s tématem, resp. z něj 
uhýbá – např. na str. 55 je jako jedna z mezinárodněprávních úprav trestných činů z nenávisti 
zmíněna Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ale obsahem velmi 
stručného výkladu je institucionální změna ESLP. Obdobné komentáře lze mít i k dalším kapitolám. 
Práce je bohužel povrchní a popisná. Názory autorky jsou spíše sociologického charakteru. 
Z analytické části nedovozuje příliš relevantních závěrů směrem ke kontrole tohoto druhu 
kriminality. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

 Uveďte své závěry o kontrole kriminality, pokud jde o trestné činy z nenávisti. 
 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 3 (dobře)  
 
 
V Praze dne 21. července 2011 
 
 
                                                                                     
 

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
      oponent práce     


