
Recenzní posudek na článek JUDr. Aleše Zpěváka nesoucí název „Trestněprávní a 

kriminologické aspekty kontroly extremismu: Kriminologické a sociologické souvislosti 

trestné činnosti, mediálně známé události v retrospektivním pohledu“ 

Odborný článek JUDr. Aleše Zpěváka, který je předmětem tohoto recenzního 

posudku, byl zpracován a je předkládán k uveřejnění, je určen především pro studijní účely, a 

to v rámci vysokoškolského studia v oboru právo. Tím je do jisté míry předurčeno i v ní 

volené a prezentované téma. Článek je určen i odborníkům v této oblasti, jakož i širší 

veřejnosti. Autor se ve svém článku věnuje tématu, které není tak častým předmětem 

zpracování. Zaměřuje se na problémy kriminologické a sociologické souvislosti trestné 

činnosti a mediálně známých událostí v kontextu s extremismem. 

Z hlediska struktury se recenzovaný odborný článek člení na dvě části: I. – 

Kriminologické a sociologické souvislosti trestné činnosti; II. – Mediálně známé události 

v retrospektivním pohledu. 

Zvolené téma spojuje právní odvětví trestní, ale též kriminologické. Téma je pojato 

s velkou náročnosti na znalost odborné literatury i judikatury. S tématem článku se autor 

vypořádal velmi fundovaným způsobem vyváženě propojujícím zpracovávanou teoretickou 

materii s aktuálními informacemi z masmédií. Článek je dokladem toho, že autor zcela a 

v hlubších souvislostech rozumí dané problematice, je schopen vystihnout její podstatné rysy, 

rozebrat její podstatu, vymezit a formulovat odůvodnění a řešení problematiky. 

Z věcného hlediska je nutno, kromě již uvedených předností článku, zdůraznit a 

vyzvednout autorův použitý způsob – vyváženého a promyšleně systematicky – zpracování 

tématu. Po formální stránce odpovídá článek požadavkům na tento typ bibliografie. Téma je 

zpracovno s přehledem, svědí o dobrých znalostech problematiky a o skutečném zaujetí pro 

dané téma. Svým pojetím jednoznačně odpovídá také věcným nárokům kladeným na tento typ 

literatury. 

Teoretická východiska pro zpracování článku byla autorem velmi dobře zvládnuta. 

Odborná terminologie je dodržena a článek obsahuje dostatečné informační zdroje. Struktura 

a obsah článku jsou logicky provázané a v jeho rámci je postupováno zcela systematicky. 

Použité metody zpracování lze považovat za vhodné. 

Recenzovaný článek jako celek je co do obsahu zpracován kvalifikovaně, má 

odpovídající informační hodnotu a je psán srozumitelným jazykem a odborným stylem.   

Závěrem lze konstatovat, že odborný článek JUDr. Aleše Zpěváka „Trestněprávní a 

kriminologické aspekty kontroly extremismu: Kriminologické a sociologické souvislosti 

trestné činnosti, mediálně známé události v retrospektivním pohledu“ je vhodným doplňkem 

ke studiu poznatků v oblasti právních studií nejen pro potřeby širší odborné veřejnosti a 

studenstva, ale i pro zasvěcené vědecké pracovníky.  
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