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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika osobnosti pachatele je trvalé téma, které pulsuje s dobou, ve které je toto téma 

zpracováváno. Oceňuji zúžení tématu diplomantkou na toho času málo zkoumanou oblast 

osobnosti pachatelů hospodářské kriminality.  

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

metody 

Teoretická část práce je stručná a místy nesourodá, ale postačující. Užité metody – deskriptivní, 

komparativní a analytická jsou funkční. Originální je zpracování případové studie pachatele 

daňového podvodu.  

3. Formální a systematické členění práce 

 Kapitoly věnované hospodářské kriminalitě, obdobně jako celá diplomová práce, jsou členěny 

přehledně a dle zvyklostí – od obecného ke konkrétnímu s důrazem na optimální naplnění 

vytýčeného cíle práce.  

 

 

 



 

Vyjádření k práci 

Práce je velmi zajímavou sondou do problematiky osobnosti pachatelů hospodářské 

kriminality, jejich specifik oproti pachatelům obecné kriminality. Diplomantka v ní prokázala 

schopnost využít nabyté vědomosti z odborné kriminologické literatury a aplikovat je na 

konkrétní případ pachatele hospodářského trestného činu. 

 

Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíle práce, tak jak si je autorky vytýčila, 

byly splněny.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Autorka při zpracování DP postupovala 

samostatně a s přehledem. Zdroje četných  

citací jsou uvedeny pod čarou.  Na konci 

práce jsou uvedeny všechny zdroje: použitá 

literatura i další zdroje informací o řešeném 

tématu. Pozornost zaslouží originální 

přístup při zpracování případové studie. 

Logická stavba práce 
Práce má logickou posloupnost. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Využití aktuálních informací z české 

literatury, internetové zdroje a odkazy na 

právní předpisy jsou na dobré úrovni. 

Chybí více aktuálních zahraničních zdrojů 

a poznatky publikované v tuzemských 

odborných časopisech Trestní právo, 

Kriminalistika apod.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka prokázala schopnost syntézy 

odborných poznatků a jejich uplatnění při 

praktickém posuzování osobnosti pachatele 

daňového podvodu. – tj. má dobré 

předpoklady využít nabyté kriminologické 

poznatky při práci v trestní justici. 



 

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

Jazyková a stylistická úroveň 
Velmi dobrá. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Snaha propojit názory různých kriminologů v teoretické části práce není vždy šťastným 

postupem, ale protože nezasahuje přímo do řešené problematiky osobnosti pachatele lze 

tento nedostatek  prominout.  

 

1. V závěru práce o osobnosti pachatele tvrdíte, že „příležitost, která má při páchání 

kriminality klíčovou roli…“ Jakou roli má potom osobnost pachatele? 

 

2. Na str. 15 uvádíte Cambridge-Somerville-Youth-Study. Proč jste si vybrala tuto studii 

jako příklad, když vyznívá v neprospěch individuální prevence sociálně patologického 

chování mládeže, kterou vy sama preferujete? 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň 
Velmi dobře. 
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