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1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si za téma své diplomové práce zvolila kriminologické aspekty korupce, což je
problematika nanejvýš aktuální a vhodná ke zpracování kvalifikační práce. Korupce se promítá
do všech oblastí lidské činnosti a je často bagatelizována nebo považována za běžnou a
normální, což komplikuje eliminaci korupčních praktik a snižuje účelnost preventivních
nástrojů. Zkoumání kriminologických aspektů korupce je navíc významnou složkou právě
prevence korupčního jednání ve všech oblastech, kde se s ním lze setkat. V tomto ohledu je tak
téma diplomové práce zvolené vhodně, jedná se o problematiku stále aktuální, byť již
mnohokrát zpracovanou.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Zpracování vysoce aktuálního tématu z pohledu kriminologie diplomantka zvládla vyhovujícím
způsobem. Ačkoliv se jedná o téma kriminologické, vetší část práce balancuje na hranici
trestního práva a kriminologie, často ve prospěch trestního práva. Na druhou stranu
trestněprávní analýza s kriminologickou analýzou souvisí a není proto na škodu, aby zaujímala
významnou část kvalifikační práce. V každé kapitole je patrná snaha autorky o vlastní

hodnocení a prezentaci názoru na danou problematiku, což lze rozhodně hodnotit kladně. Ne
vždy jsou vyvozované závěry zcela věcně správné, nicméně práce je způsobilým podkladem
k ústní obhajobě. Vzhledem k argumentačním úvah diplomantky se nejedná o pouhou
komplikaci zdrojů, ale je patrný autorčin přínos, kterým prokázala smysl pro kritické myšlení,
i když ne se všemi uvedenými názory lze bez výhrad souhlasit. Pozitivně hodnotím rovněž práci
s cizojazyčnými zdroji v anglickém a francouzském jazyce. Z metodologického hlediska se
jedná o analytický text v kvalitě odpovídající tomuto druhu kvalifikační práce.

3. Formální a systematické členění práce
Ke struktuře práce nemám připomínek, je koncipována logicky a správně. Práce o rozsahu 60
stran vlastního textu je členěna do celkem čtyř kapitol, úvodu a závěru. První kapitola se
zaměřuje na vymezení základních pojmů, druhá zpracovává právní úpravu korupce na
mezinárodní, evropské a národní úrovni. Třetí kapitola je věnována trestněprávní analýze
korupčních trestných činů a poslední kapitolu autorka věnovala nástrojům v boji proti korupci.
Jednotlivé kapitoly jsou vhodně členěny na podkapitoly. Přiměřená je i délka kapitol a
podkapitol. Stylistické a gramatické chyby a překlepy práce sice obsahuje, nicméně nemají vliv
na srozumitelnost a celkovou podobu textu.

4. Vyjádření k práci
Diplomová práce Karolíny Kornfeilové zpracovává kriminologické aspekty související
s pácháním korupčních trestných činů. Cílem práce je dle slov diplomantky „rozbor korupce
z hlediska kriminologie se zaměřením na trestné činy související s korupcí a jejich rozsahem
kriminality“. Již v úvodu je tak patrný záměr autorky pracovat s analýzou trestných činů
s korupcí souvisejících a tedy upřednostnění trestněprávní analýzy nad kriminologickou. Takto
stanovené a definované cíle autorka naplnila. Ačkoliv by kriminologická analýza mohla a měla
zaujímat větší prostor v rámci předložené práce, autorčino pojetí není zásadním odchýlením od
tématu a splnění stanovených cílů. Kladně hodnotím rovněž úvod i závěr práce, které plní svoji
úlohu v kvalifikační práci tohoto typu. Vytknout lze občasné zobecnění problematiky ukládání
trestů při samotných autorčiných úvahách a názorech, na druhou stranu lze kladně hodnotit, že
autorčina práce samostatnou analýzu a úvahy v poměrně široké míře obsahuje a není pouhým
kompilátem použité literatury a zdrojů.

5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování tématu včetně

Vymezený cíl práce diplomantka splnila.
Bez výhrad.

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce

Práce se zdroji (využití cizojazyčných
zdrojů) včetně citací

Bez výhrad, práce je členěna systematicky
a logicky.
Dostačující množství zdrojů, pozitivně lez
hodnotit práci se zahraničními zdroji ve
dvou cizích jazycích – angličtině a
francouzštině.

Pozitivem

je

rovněž

rozsáhlý poznámkový aparát.
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)
Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Vyhovující, dostatečná pro daný typ
kvalifikační práce.
Bez výhrad.
Jazykově i stylisticky bez výhrad, pouze
občasné drobné překlepy a méně závažná
gramatická pochybení.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
V rámci ústní obhajoby by se diplomantka mohla pokusit vymezit nástroje, které trestní řád
dává orgánům činným v trestním řízení k odhalení a prokázání korupčního jednání.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k ústní obhajobě.
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V Olomouci dne 23. ledna 2020

___________________________
JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný
vedoucí diplomové práce

