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1. Aktuálnost (novost) tématu: stále aktuální téma s ohledem na 

přetrvávající mezinárodněprávní i celospolečenský požadavek řešit 

problematiku korupce. 

 
2. Náročnost tématu na: 

 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva    

  hmotného, kriminologie a penologie 

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala značné  

           množství údajů a podkladů 

 - použité metody – deskriptivní, analytická, komparační. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 
- splnění cíle práce – splněn 

- samostatnost při zpracování tématu – zachována 

- logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací –  

citováno dle vědeckých pravidel, cizojazyčná literatura využita v 

adekvátní míře 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomantka se  

tématem zabývala dostatečně do hloubky, uvedla vlastní úhly 

pohledu a návrhy řešení k dané problematice 

- úprava práce (text, grafy, tabulky) – přehledná 

- jazyková a stylistická úroveň – kvalitní, text psaný čtivou formou, 

gramatické chyby se vyskytují ojediněle. 



4. Případné další vyjádření k práci:  

Práce je vhodným zpracováním zvoleného tématu. Diplomantka si dala 
za cíl zkoumat a zhodnotit současnou právní úpravu úplatkářských 

trestných činů obsažených v § 331 až § 333 TZ, srovnat českou a vybrané 
zahraniční právní úpravy a zjistit, zda je dostatečně zaručena ochrana 
společnosti před korupčním jednáním. Tyto cíle byly v práci splněny.  

Autorka přistupuje ke zpracování tématu systematicky s logickou 
posloupností, práce je přehledná a rozumně vystavěná. Je rozdělená do čtyř 
kapitol. Nejdříve je vymezen pojem korupce, následně se autorka věnuje 

podobám korupčního jednání, protikorupčním faktorům, způsobům 
hodnocení míry korupce a mezinárodněprávním pramenům. V jedné ze dvou 

stěžejních kapitol diplomantka zkoumá jednotlivé úplatkářské skutkové 
podstaty a trestní odpovědnost právnických osob v této oblasti. Druhá hlavní 
kapitola, celkově čtvrtá, je zaměřena na ukládání sankcí za trestné činy 

úplatkářství, zároveň zde diplomantka srovnává českou a vybranou 
zahraniční právní úpravu. V závěru, taktéž i v rámci ostatních kapitol, uvádí 

autorka návrhy de lege ferenda. 
 Jedná se o práci, ve které diplomantka přináší kritické zhodnocení 

současné právní úpravy, v mnoha případech prezentuje vlastní pohled na 

konkrétní problematiku, uvádí a nechává se inspirovat zahraniční právní 
úpravou. Zároveň poukazuje na zahraniční koncepty, které by nebylo vhodné 
aplikovat v rámci českého prostředí. Nechybí ani zhodnocení, zda česká 

právní úprava naplňuje požadavky kladené mezinárodními a unijními 
předpisy.  

Ze stylistického a gramatického hlediska nemám k práci žádné zásadní 
výtky. Obsahuje menší množství chyb, a to především v interpunkci. Drobné 
nedostatky neruší celkový dojem z předložené práce. 

Diplomantka pracovala se značným množstvím odborné literatury, 
monografií, příspěvků, článků, právních předpisů a judikatury. Adekvátně je 

též využita cizojazyčná literatura.  
Práci považuji celkově za velmi zdařilou. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

 Nechť se diplomantka vyjádří ke vztahu mezi korupcí a lobbingem.  

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 
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