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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je podle mého názoru aktuální a jeho zpracování je společensky přínosné, 

neboť ačkoli je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim účinný již více než 7 let, existuje stále velké množství výkladových problémů, 

a to jak v otázkách hmotněprávní, tak v otázkách procesních. Teprve v poslední době jsou 

v rámci judikatury řešeny zásadní výkladové procesní problémy, nutno říci, že často 

v rozporu s názorem nauky. 

 

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

metody 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z trestního práva procesního, a to jak 

procesu klasického, vedeného proti fyzickým osobám, tak specifik trestního procesu 

vedeného proti právnickým osobám. Povaha tématu si vyžádala i určité vědomosti 

z oblasti správního práva, zejména správního trestání. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomant předložil práci, která má velmi dobrou formální úroveň. Občas se v textu 

nevyvaroval neobratných slovních vyjádření. Text je členěn logicky přehledně, kapitoly 

jsou svým obsahem a kvalitou vyvážené. Kapitoly na sebe logicky navazují. Autor 

postupuje od obecného ke konkrétnímu. Používá metody analýzy i syntézy. S použitými 
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prameny pracuje řádně, poznámkový aparát má dobrou úroveň. Počet pramenů by mohl 

být větší. 

 

4. Vyjádření k práci 

Celková formální i obsahová úroveň předložené práce je velmi dobrá. Diplomant zaslouží 

pochvalu, pokud jde o zapracování mých zásadních připomínek, především pokud jde 

o formální stránku diplomové práce. Práce je svou kvalitou celkově na velmi dobré 

úrovni. Diplomant pojal problematiku trestního procesu proti právnické osobě 

systematicky a při zpracování jednotlivých otázek postupoval adekvátně. Místy mi chybí 

větší hloubka analýzy právní úpravy nebo konkrétní zpracovávané otázky. Při zpracování 

určitých otázek autor pracuje s aktuální judikaturou (např. v otázce opatrovníka právnické 

osoby), u některých nikoli. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomant splnil stanovený cíl práce. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Velmi dobrá práce s odpovídajícím 
množstvím pramenů, jejichž počet by mohl 
být vzhledem k problematice vyšší. 
Absentují prameny zahraniční. Nejsou 
použity ani literární prameny slovenské, 
a to ani v rámci kap. 1.2. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 
průměrná, větší pozornost by mohla být 
věnována otázkám sporným. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Velmi dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Autor by se při obhajobě mohl vyjádřit k otázce právnické osoby jako osoby blízké.  
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Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 2 
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