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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Hospodářská kriminalita je tradiční, nicméně stále aktuální problematika. Jde o kriminalitu 

ohrožující stabilitu státního systému, a to jak výší registrovaných škod, tak novými formami a 

způsoby páchání. 

 

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

metody.  

Hospodářská kriminalita je v rámci trestního práva problematikou ultima ratio, navazující na 

řadu právních norem. Náročné je uchopení dané problematiky jako celku, navíc se 

zakomponováním úlohy prevence.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Členění práce je systematické a logické, akcentuje kriminologický přístup. 

 

 

 



 

4. Vyjádření k práci 

Diplomová práce představuje aktuální pohled na hospodářskou kriminalitu a úvahu nad 

reálnými možnostmi její prevence. Autorka vhodně zdůrazňuje nedocenění peněžitého 

trestu v souvislosti s hospodářskými delikty a klade důraz na jeho širší využívání.  

Fenomenologii hospodářské kriminality mohla být věnována hlubší pozornost, i vzhledem 

k tomu, že oficiální statistická data jsou veřejně dostupná.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 
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Logická stavba práce 
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Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Využita a citována literatura české 

a angloamerické provenience 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Teoretický pohled na danou problematiku,  

vychází z komparace odborných pramenů 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava přehledná, avšak bez grafického 

a tabulkového zpracování  

Jazyková a stylistická úroveň 
Velmi dobrá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

-  Jaký je trend registrované hospodářské kriminality v posledních letech? 

- Jaká je skladba trestů ukládaných za hospodářské delikty v posledních letech? 
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