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1. Hodnocení aktuálnosti tématu 

Zvolené téma diplomové práce se řadí mezi klasická témata trestního práva hmotného. Institutu 

organizátora na trestném činu sice, jak i sama autorka uvádí, není věnována žádná rozsáhlejší 

monotématická odborná publikace, není však právní vědou v žádném případě tématem 

opomíjeným. Odborná pozornost je mu totiž věnována v rámci prací o účastenství na trestném 

činu či trestné součinnosti. Diplomantkou zvolené téma ani v současnosti neztrácí na své 

aktuálnosti z důvodu teoretických i praktických otázek, které institut organizátora trestného 

činu provázejí.  

2. Hodnocení náročnosti tématu 

Zvolené téma se řadí mezi ty teoretický náročnější, jehož zpracování vyžaduje hlubší pochopení 

a znalosti z oblasti teorie trestního práva hmotného a přehled o soudní judikatuře. Náročnost 

práce zvyšuje provedený sběr a následná analýza dat. 

3. Hodnocení formální stránky práce 

Předložená práce je systematicky a logicky dobře členěna. Po formální stránce práce splňuje 

předepsané formální náležitosti diplomové práce. 

4. Kritéria hodnocení práce 

a) splnění cíle práce 

Stanovený cíl práce, a to zhodnocení funkčnosti a problémů stávající úpravy institutu 

organizátora a navržení změn, které by mohly vést k jejímu zlepšení, diplomantka splnila. 

b) samostatnost při zpracovávání práce 

Práce nevykazuje známky plagiátorství. Použité zdroje jsou řádně citovány.  

c) logická stavba práce 

Práce je logicky vhodně členěna. Po obecném úvodu následuje část deskriptivní a analytická. 

Na analytickou část pak navazuje část empirická, kterou diplomantka zpracovala na základě jí 

získaných dat od jednotlivých státních zastupitelství. Práce je zakončena komparací české a 

belgické právní úpravy a zobecňujícím závěrem. 
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d) práce se zdroji 

Rozsah a povaha použitých pramenů odpovídá povaze a rozsahu diplomové práce a zvolenému 

tématu. Pozitivně hodnotím práci s cizojazyčnými prameny.  

e) hloubka provedené analýzy 

Předložená práce v souladu s odbornými názory právní teorie poukazuje na problematické 

otázky, které provázejí úpravu organizátora v českém trestním právu. Celkovou hodnotu práce 

zvyšuje diplomantkou provedený sběr dat, které v empirické části práce analyzuje. Ke škodě 

provedené analýzy autorka opomenula zohlednit složení kriminality v České republice, které 

zčásti vysvětluje četnost organizátorů v rámci jednotlivých skupin trestných činů.   

f) úprava práce 

Úpravě práce lze vytknout použití nejednotné citační normy. Naopak kladně hodnotím využití 

grafů a tabulek k prezentaci získaných statistických dat.  

g) jazyková úroveň 

Kvalifikační práce je na dobré jazykové úrovni. Autorka v ní používá odpovídající odbornou 

terminologii. 

5. Celkové hodnocení práce 

Jedná se o zdařilou práci na zvolené téma, jejíž hodnotu zvyšuje provedený sběr statistických 

dat a formulace vlastních názorů diplomantky. 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jakou úpravu sankcionování organizátora považuje diplomantka za vhodnou v české právní 

prostředí de lege ferenda. 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 

 

V Praze dne 17. srpna 2018                                              JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.                                                                                                                                                       

oponent diplomové práce 


