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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Jméno diplomanta :      Stanislav Zavadil 

Téma práce :  Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware 

Rozsah práce:  54 stran vlastního textu (úvod + části práce + závěr) 

Datum odevzdání práce: 9. 5. 2019 (tištěná podoba), 9. 5. 2019 (elektronická podoba) 

Vedoucí diplomové práce:  doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

Oponent :         JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Vzhledem ke  stále narůstajícímu počtu ransomwaru, který 

diplomant vhodně představuje, je zjevné, že se jedná o velmi aktuální téma, na které trestní 

právo stále obtížně hledá odpověď. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti trestního práva hmotného a 

kriminologie;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval dostatečné množství literatury 

a to jak české tak zahraniční; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce představuje kvalitní zpracování některých základních 

otázek v oblasti páchání trestné činnosti prostřednictvím ransomwaru a možných trestněprávních 

reakcí na takové jednání. Zejména oceňuji, že diplomant sám zvažoval, nakolik lze jednotlivé 

kriminologické teorie vztahující se k páchání kriminality vztáhnout na páchání trestné činnosti 

prostřednictvím ransomwaru. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Diplomant si za cíl práce vytkl nastínit současnou situaci a vývoj ransomwaru, 

jeho trestněprávních a kriminologických aspektů. To se mu podařilo, neboť práce je 

v mnoha ohledech nejen vhodným úvodem do tohoto tématu, ale i pokročilým vhledem do 

problematiky s vlastními návrhy. 

 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství): 

Systém pro kontrolu před plagiátorstvím Theses.cz vykazuje 122 podobných dokumentů 

s mírou podobnosti nižší než 5 %, kontrolou nebyla zjištěna vyšší míra podobnosti s díly 

jiných autorů, převážně je podobnost v citacích zákonů. 
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- logická stavba práce: Práce má logickou strukturu: Obsahuje tři kapitoly, kdy v první  

diplomant popisuje a definuje, co to je ransomware, zabývá se jeho historií a některým 

nejznámějším případům použití ransomwaru. V druhé kapitole se věnuje hmotněprávními 

posouzeními jednání použití ransomwaru a ve třetí rozebírá jednotlivé kriminologické teorii 

snažící se vysvětlit vznik kriminality  a vztahuje je na pachatele ransomwaru. Práce je 

uvedena a zakončena úvodem a závěrem. Určitým nedostatkem se jeví nepřítomnost závěru 

v druhé kapitole, kdy by bylo vhodné kriticky shrnout dílčí poznatky týkající se jednotlivých 

skutkových podstat. 

 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Diplomant pracuje jak s 

českojazyčnou tak se zahraniční literaturou, zejména tou dostupnou on-line, byť se na ní 

neomezuje. Nedostatkem je nejednotnost použití citačních norem, viz např. pozn. p. č. 126-

160, kdy jsou jen někdy používány kapitálky pro autory, zdůraznění názvů časopisů italikou 

je někdy používáno i pro názvy článků apod. 

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomant téma analyzuje do hloubky 

přesahující běžnou úroveň diplomové práce a neomezuje se na deskriptivní analýzu, které se 

věnuje primárně (a pochopitelné) v první kapitole. V druhé a třetí kapitole přichází se svými 

závěry, které by místy bylo vhodné šířeji rozvinout, ale vzhledem k požadované délce 

diplomové práce toto není na místě shledat jako problematické.  

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): Text je přehledný, diplomant využívá množství grafů 

i tabulek, které i vzhledem k barevnému tisku práce jsou dobře čitelné a vhodně ilustrují 

vybrané problematiky. 

 

- jazyková a stylistická úroveň: Jazyková úroveň je velmi dobrá, překlepy se vykytují jen 

sporadicky. Z hlediska úpravy je na místě zmínit odlišný font použitý v poznámkách pod 

čarou a v hlavním textu, popř. v různých poznámkách pod čarou (např. na str. 8 či 39). 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.  

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Vzhledem k široké nabídce trestných činů, které by mohly být spatřovány v šíření 

ransomwaru, jak byste právně kvalifikoval jednání autorů ransomwaru „WannaCry”?  

 

 

V Praze dne 24. května 2019 

                                                                                                

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


