Recenzní posudek na článek JUDr. Aleše Zpěváka nesoucí název „Trestněprávní a
kriminologické aspekty kontroly extremismu: Retrospektivní exkurs do problematiky
trestných činů“

Odborný článek JUDr. Aleše Zpěváka, který je předmětem tohoto recenzního
posudku, je komplexnějším pohledem do problematiky historického exkursu právní úpravy
trestných činů od raného feudalismu až po současnost. Článek je svou povahou určen
širokému spektru čtenářů, a to jak z oblasti právní praxe, tak i studentské veřejnosti
Vlastní text článku je zpracován naprosto srozumitelným způsobem, se znalosti věci a
odborným stylem, který rozhodně není na překážku srozumitelnosti výkladu, což ocení
zejména laická veřejnost. Přináší též celou řadu poznatků, přičemž nejednou zaujme velmi
dobrou argumentací a jindy odstraní řadu existujících nejasností.
Obsah a forma předkládaného článku, koresponduje se záměrem autora. Struktura
článku je promyšlená, odpovídá potřebám systematicky pojatého tématu. Zpracování článku
se opírá o vhodně zvolenou metodologii. Lze konstatovat, že zpracování předmětné
problematiky je velice zdařilé. Autor prokázal široké znalosti a orientaci v dané oblasti, jakož
i schopnost tvůrčím a vhodným způsobem zvládnutou materii prezentovat do podoby
uceleného odborného textu.
Autor využívá bohatý pramenný materiál, který vesměs zdařile uvádí dle mezinárodní
citační normy. Vychází především z česky psané provenience, přičemž přístup autora je
celkem vyvážený.
Jazyková úroveň článku a její grafická úprava jsou velmi dobré. Recenzovaný článek
jako celek je co do obsahu zpracován kvalifikovaně, má odpovídající informační hodnotu a je
psán srozumitelným jazykem a odborným stylem. Článek je zpracován přehledně. Formální
požadavky kladené na takovouto studii byly naplněny. Literární zázemí práce je vskutku
bohaté.
Závěrem mohu konstatovat, že odborný článek JUDr. Aleše Zpěváka „Trestněprávní a
kriminologické aspekty kontroly extremismu: Retrospektivní exkurs do problematiky
trestných činů“ je vhodným doplňkem ke studiu právních informací a poznatků v oblasti
právních studií nejen pro potřeby širší odborné veřejnosti a studenstva, ale i pro zasvěcené
vědecké pracovníky.
Na základě výše uvedených poznatků odborný článek uvedeného autora doporučuji.
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