
Abstrakt 

Cílem práce na téma Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti bylo 

zpracovat ucelený rozbor tohoto druhu kriminality v českém prostředí, a to z pohledu 

kriminologie. 

Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Počáteční kapitola se věnuje

uvedení do problematiky a předkládá problém s vymezením této kriminality a její úzkou 

souvislost s extremistickou trestnou činností. Charakteristika této kriminality spočívá 

v nenávistné motivaci vůči skupině osob či jednotlivci z důvodu skutečné či domnělé 

rasy, barvy pleti, náboženství, národnostního či etnického původu, pohlaví, sexuální 

orientace či postižení. Dále se věnuje vývoji koncepce, typologii trestné činnosti 

z hlediska páchané formy či motivačních důvodů a konkrétním trestným činům, které se 

v jejím rámci v České republice vyskytují. V druhé kapitole je věnována pozornost 

extremismu a protiprávním aktivitám příslušníků této scény, jež útočí na demokratický 

systém a jsou způsobilé jej ohrozit. Uvedeny jsou zde druhy extremismu, související 

ideologie a situace na české scéně. 

Třetí kapitolou začíná kriminologická část práce, a to fenomenologií trestné 

činnosti z nenávisti. Ta udává stav této kriminality v České republice, porovnává jej 

s předchozími lety a rozvádí formy, kterými je páchána. Zaměřuje se také na pachatele 

a oběti této trestné činnosti, jejich vymezení, charakteristiku, typologii a složení. 

Následující kapitola se věnuje etiologii studované kriminality. Zkoumá tedy důvody 

a příčiny, proč k této kriminalitě dochází. Věnuje se nejvýznamnějším kriminogenním 

faktorům, jejich dopadům a míře tolerance české společnosti vůči menšinám. 

Předposlední kapitola se věnuje kontrole zkoumané kriminality, strategiím boje proti 

jejímu výskytu a institucím na poli represe i prevence. 

Závěrečná část práce je věnována vybrané problematice diváckého násilí

z komplexního kriminologického hlediska. Je zde vymezen pojem a stručně nastíněna 

historie problematiky diváckého násilí i její vývoj, stejně jako jeho nejběžnějšího 

projevu, tedy fotbalového chuligánství. Uvedeny jsou nejčastěji páchané aktivity 

a jejich právní kvalifikace. Zmíněna je také specifikace pachatelů. Pozornost je 

věnována represi,  prevenci a současným problémům tohoto druhu protiprávní činnosti.

Trestné činy z nenávisti představují závažný problém se stále se měnícím 

charakterem. Vzhledem ke své aktuálnosti si zaslouží pozornost odborníků i veřejnosti.


