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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je zcela aktuální. Problematika praní peněz je jednou z nejzávažnějších a zároveň 

nejsložitějších otázek zvláštní části trestního práva hmotného, jedná se o tzv. navazující 

trestnou činnost, u níž se problematizuje otázka souběhů trestných činů, neboť trestnému 

činu praní peněz musí vždy předcházet jiný (zdrojový, hlavní, presumovaný) trestný čin. 

Aktuálnost je zvýrazněna novelou trestního zákoníku účinnou od 1. 2. 2019, která zcela 

nesmyslně sloučila tradiční trestný čin podílnictví s trestným činem praní peněz, čehož si 

diplomant kriticky všímá. 

 

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

metody 

Jak jsem již naznačil, zvolené téma je velmi náročné na vypracování. Nutno předeslat, 

že autor tuto nelehkou úkolu téměř beze zbytku zvládl, splnil stanovené cíle a detailně 

rozebral téměř všechny problematické aspekty trestného činu praní peněz (jak jeho 

skutkovou podstatu, tak problematiku trestání). Při zpracování použil adekvátní metody 

práce i výkladu právních norem, hloubka jeho analýzy je na poměry diplomových prací 

přímo příkladná. Samozřejmě, lze si vzhledem k tématu představit ještě hlubší analýzu, 

práci s větším množstvím zahraničních pramenů (autor pracuje např. s německy a italsky 

psanými prameny), aktuálnější judikaturou atp., avšak z hlediska požadavků na tento typ 

kvalifikační práce by to bylo nepřiměřené. 
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3. Formální a systematické členění práce 

Formální úroveň diplomové práce je výborná. Systematika práce je propracovaná, kapitoly 

na sebe vzájemně logicky navazují, svou kvalitou a svým rozsahem jsou velmi vyrovnané, 

dílo autora působí zcela uceleně. Jedná se o velmi kvalitní dílo, kde autor nejen syntetizuje 

poznatky jiných, ale zaujímá i vlastní postoje a formuluje své právní názory. V práci je 

minimum překlepů, pravopisných chyb nebo neobratných jazykových vyjádření. Z hlediska 

formální systematiky mám jedinou výtku, a sice označení úvodní kapitoly jako kapitoly 0, 

což je velmi neobvyklé. 

 

4. Vyjádření k práci 

Ačkoli diplomant si zvolil téma velmi složité, je jeho diplomová práce na velmi vysoké 

úrovni, a to jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. O velkém rozhledu autora 

svědčí zejména schopnost přehledného, stručného a zároveň vyčerpávajícího zpracování 

těžké problematiky spadající do oblasti tzv. ekonomické kriminality. Autor se nevyhýbá 

otázkám sporným, naopak je vyhledává a řeší zcela s nadhledem (např. problematika 

samopraní, otázky týkající se konkrétnosti vymezení objektivní stránky trestného činu, 

která nejvíc charakterizuje podstatu skutku spočívajícího v praní peněz, řeší do hloubky 

i otázky koncepční (kupř. sloučení trestných činů podílnictví a legalizace výnosů z trestné 

činnosti). 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomant splnil očekávání a stanovené 
cíle a komplexním způsobem zpracoval 
problematiku úmyslného trestného činu 
praní peněz, který obsahuje ustanovení 
§ 216 tr. zák. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomat pracoval v souladu s etickými 
požadavky na diplomovou práci. 

Logická stavba práce Celá práce je velmi přehledná, 
systematicky správně zpracovaná, kapitoly 
na sebe logicky navazují a svým rozsahem 
a kvalitou jsou velmi vyvážené.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomová práce je zpracována na základě 
odpovídajícího množství literatury 
a judikatury. Zvláštní pochvalu zaslouží 
seriózní a bystrá práce s použitými 
prameny. 
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Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomová práce je z hlediska hloubky 
provedené analýzy na výborné úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Formální úprava je rovněž vynikající. 

Jazyková a stylistická úroveň Diplomová práce má výbornou jazykovou 
úroveň, text (včetně poznámek pod čarou) 
je zpracován pečlivě a prošel evidentně 
jazykovou korekturou. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomant by se při obhajobě mohl hlouběji věnovat otázce trestního postihu 

tzv. samopraní. 

 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 

 
 

V Praze dne 29. května 2019 

 

 

          JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

             vedoucí diplomové práce 


