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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Hospodářská kriminalita je kriminalitou s největší způsobenou finančně vyčíslitelnou 

škodou postihující stát. Přestože podle statistik orgánů činných v trestním řízení její podíl, 

měřeno počtem evidovaných trestných činů a stíhaných pachatelů, není příliš vysoký, tak 

právě způsobené škody a problémy s jejím postihováním stále znova zaměstnávají  trestní 

právníky v rovině teoretické i aplikační.     

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Postihování hospodářské kriminality a její prevence je náročné téma jak na pochopení 

širších souvislostí, tak hledáním adekvátních informací pro provedení analýzy a syntézy 

poznatků různých s hospodářskou kriminalitou  souvisejících disciplín.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předkládaná diplomová práce je členěna tak, aby naplnila název i cíl práce, a to s důrazem 

na kriminologický přístup k řešenému zadání.  

 

 

 



4. Vyjádření k práci 

Práce je uceleným textem informujícím vhodným způsobem o hospodářské kriminalitě a 

její prevenci. Velmi oceňuji užití aktuální literatury k tématu i osobní zaujetí diplomantky 

projevující se v četných úvahách nad některými prezentovanými poznatky. V částech 

pojednávajících o vývoji hospodářské kriminality po roce 1989, o pachateli hospodářské 

kriminality, ale např. i o peněžitých trestech, jejichž užití jako alternativ 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody diplomantka správně považuje za adekvátnější 

druh trestní represe za hospodářskou kriminalitu,  chybí podpůrné argumenty - statistická 

data v podobě grafů či tabulek.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíle vytýčené v úvodu práce diplomantka 

splnila. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Četnými úvahami v textu autorka prokázala 

samostatnost v přístupu i zpracování práce. 

Citace jsou řádně označeny.  

Logická stavba práce 
Práce je logicky uspořádána v souladu 

s řešeným tématem. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Užita je aktuální česká odborná literatura a 

vybraná základní literatura zahraniční. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je uceleným akademickým pohledem 

na řešené téma. Důraz na „výchovu“ 

zaměstnanců jako novodobou prevenci 

hospodářské kriminality je ovlivněn 

především nezkušeností diplomanty. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Grafy a tabulky práce neobsahuje – ale 

chybí.  

Jazyková a stylistická úroveň 
Velmi dobrá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 



Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
Velmi dobře 

 

Otázka k obhajobě: V závěru práce jako nejefektivnější prevenci hospodářských 

trestných činů uvádíte zavádění a především vynucování různých etických kodexů a tzv. 

Compliance programů – uveďte, pokud jej znáte, konkrétní příklad a jeho dopad na 

chování zaměstnanců. Případně uveďte argumenty ze zdroje, z kterého jste tento poznatek 

načerpala.  
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