Recenzní posudek - „Trestněprávní a kriminologické aspekty kontroly extremismu:
Rasově motivované trestné činy de lege lata“
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. Zaměřuje se na problémy rasově motivované trestné činnosti de lege lata včetně
náznaků futurologických úvah v oblasti prognózy vývoje této problematiky v kontextu s
extremismem.
Z hlediska struktury se recenzovaný odborný článek člení na šest částí: I. – Trestné
činy proti životu a zdraví; II. – Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti,
soukromí a listovního tajemství; III. – Trestné činy proti majetku; IV. – Trestné činy proti
pořádku ve věcech veřejných; V. – Trestné činy vojenské; VI. – Trestné činy proti lidskosti,
proti míru a válečné trestné činy.
Obsah a celková metodologická koncepce předkládaného článku, koresponduje se
záměrem autora. Zvolená struktura je poměrně didakticky zdařilá, a lze ji považovat za určitý
přínos v rámci prvotního pohledu do daného tématu. Jde o sofistikovaný průřez základní
dogmatikou trestněprávní úpravy na vnitrostátní úrovni, dobrým a instruktážním pohledem do
problematiky rasově motivovaných trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb.
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.
Je přirozené, že při tak značné obsažnosti a s tím spojené strukturovanosti zpracované
materie je „problémem samým o sobě“ volba posloupnosti subtémat dané problematiky a její
obsahové zaměření. Přesto, že si lze představit i jinak zvolené strukturování dané
problematiky i její obsahové zaměření, je nutno přiznat, že s uvedenou posloupností i
obsahem lze do určité míry souhlasit.
Recenzovaný článek jako celek je co do obsahu zpracován kvalifikovaně, má
odpovídající informační hodnotu a je psán srozumitelným jazykem a odborným stylem.
Závěrem mohu konstatovat, že odborný článek JUDr. Aleše Zpěváka „Trestněprávní a
kriminologické aspekty kontroly extremismu: Rasově motivované trestné činy de lege lata“ 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.
JUDr. David Zámek, Ph.D.

