ABSTRAKT:
Diplomová práce s názvem kriminologické aspekty korupce se zabývá zejména rozboru
korupce z hlediska kriminologie se zaměřením na trestné činy související s korupcí. To
znamená, že společenský problém korupce rozebírá se zaměřením na jeho kriminologické
aspekty.
Diplomová práce je rozřazena do úvodu, závěru a čtyř přehledných kapitol a každá
z nich je zaměřena na určitou úpravu korupce.
První kapitola je zaměřena na vymezení pojmu korupce. Vzhledem k tomu, že neexistuje
žádná světová či národní definice korupce, která by obsahovala všechny její znaky nebo pokryla
veškeré korupční chování, je nezbytné, aby v této práci bylo vymezení pojmu korupce
zpracované z pohledu mezinárodních organizací, zákonodárce v České republice, státních
organizací, nevládních organizací nebo odborníků napříč různými obory. K pojmu korupce se
navíc vážou i další pojmy jako klientelismus, lobbying, nepotismu a střet zájmů, které úzce
s korupcí souvisí a některé z nich bývají často zaměňovány s korupcí, a proto je nezbytné si
tyto pojmy taktéž vymezit.
Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu korupce, a to jak na mezinárodní úrovni, kde
ji vymezují převážně velké mezinárodní organizace jako OSN nebo Rada Evropy, ale taktéž
nevládní organizace jako Transparency International, tak i národní úrovni.
Třetí kapitola obsahuje rozbor jednotlivých trestných činů, které jsou relevantní pro oblast
korupce, a to: (i) úplatkářské trestné činy; (ii) trestné činy, jejichž hlavní podstatou je korupční
chování; (iii) trestné činy, jejichž příčinou může být korupce; a (iv) trestné činy v oblasti
soudnictví. Tento rozbor není omezený pouze na jednotlivé typové znaky těchto trestných činů,
ale s použitím dostupných dat z dvou nezávislých zdrojů je zkoumána kriminalita u těchto
trestných činů, počet odsouzených a taktéž vlastnosti odsouzených.
Pro úspěšný boj s korupcí je nezbytné mít taktéž účinné nástroje, a těmto nástrojům
(převážně institucionálních) se věnuje poslední, a to čtvrtá kapitola této diplomové práce.
Kromě nástrojů od vládních organizací, jsou tam zahrnuté i nevládní organizací, ať již na
světové či na národní úrovni. Značná část této kapitoly se věnuje i tzv. CPI, tedy indexu vnímání
korupce. Tato kapitola zahrnuje i jednotlivý souhrn důležitosti etických kodexů a compliance
programů na poli korupce.

