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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomová práce se zaměřuje na tradiční téma, kterým pachatel – fyzická osoba - 

v pozitivistické kriminologii vždy byla.  Podává přehled vývoje názorů na osobnost pachatele 

v průběhu  dějin a následně svůj zájem zužuje na pachatele hospodářských trestných činů, což 

je naopak netradiční. 

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

metody 

Téma osobnosti pachatele, poznávání jeho motivace a příčin i okolností je náročné ze své 

vlastní podstaty. Aplikace teoretických poznatků na případovou studii pachatele daňového 

podvodu je zcela originální.  Autorka vhodně použila metodu analytickou a komparativní. 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je členěna přehledně a logicky od obecného ke konkrétnímu. Vhodně je 

použito shrnutí kapitol u kapitol druhé, třetí a šesté. Systematičtější by bylo uplatnit shrnutí u 

všech kapitol. 

 

 



4. Vyjádření k práci 

Práce představuje čtivý a srozumitelný vhled do problematiky osobnosti pachatele obecně a 

hospodářské kriminality zvláště. Pozitivem práce je její čtivý a srozumitelná výklad.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Ano 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Prameny jsou citovány, originální je 

zpracování případové studie 

Logická stavba práce 
Struktura je logická, teoretická a empirická 

část navazující a vyvážené  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Ano, dle ČSN 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Kapitola pátá je stěžejní, mohla být 

zpracována hlouběji; absentuje analýza 

pachatele objasněné hospodářské 

kriminality dle dat Policie ČR.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Standardní 

Jazyková a stylistická úroveň 
Výborná 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Analyzujte strukturu pachatelů objasněné hospodářské kriminality v roce 2017 a komparujte 

s tab. 2 (s. 53). 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
velmi dobře 

V Praze dne 9. 9. 2019                                                    

              oponent/oponentka 



 

 


