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Aktuálnost (novost) tématu: Téma je velice aktuální, když se předpokládá, že by činnost Úřadu 

evropského veřejného žalobce ("EPPO") mohla začít ještě v tomto roce. I přes to, že zřízení Úřadu i 

jeho činnost je upravena nařízením, tedy přímo aplikovatelným právním předpisem, lze očekávat, 

že dojde o adaptaci národních právních (především trestních) řádů. Konečně se tak stalo i v České 

republice (srov. zákon č. 315/2019 Sb.). 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti v oblasti trestního práva procesního a 

předpisů organizace veřejné žaloby, jakož i práva EU;   

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval dostatečné množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2)  

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce představuje zpracování tématu na odpovídající úrovni. Lze 

ocenit, že diplomant překračuje rámec pouhého popisu stavu, ale též se kriticky zamýšlí nad 

problematickými aspekty nové úpravy. Přináší vlastní názory, dobře argumentačně podpořené 

dostupnou literaturou. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Cílem práce je podle úvodu práce 1) analýza a kritické zhodnocení legislativního 

rámce EPPO; 2) nalezení a zdůraznění problémů a nejednoznačností, které mohou do budoucna 

ohrozit efektivitu a celkové fungování této instituce; 3) analýza dopadu vzniku EPPO na právní 

řád České republiky. Tohoto cíle se diplomantovi podařilo v přiměřeném rozsahu dosáhnout. 

 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství): 

Systém pro kontrolu před plagiátorstvím Theses.cz vykazuje 570 podobných dokumentů 

s mírou podobnosti nižší než 5 %. Obdobně podle systému Turnitin je podobnost s jinými 

dokumenty maximálně 4 %. Kontrolou nebyla zjištěna vyšší míra podobnosti s díly jiných 

autorů, převážně je podobnost v citacích předpisů EU. 
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- logická stavba práce: Práce má logickou strukturu. V úvodu diplomant stručně zmiňuje 

zaměření práce a stanoví cíl práce. Vedle úvodu a závěru je práce vhodně rozčleněna do 

sedmi částí, které se dále člení až na úroveň druhého řádu. V prvé části je stručně 

předestřena historie vzniku EPPO, v následujících částech pak jeho cíle a základní zásady 

činnosti (2), organizační struktura (3), působnost a výkon pravomocí (4), procesněprávní 

rámec (5), vnější vztahy (6) a konečně vliv na právní řád České republiky (6). Závěr je 

shrnutím stěžejních poznatků a zhodnocením dosažení cíle.  

  

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Citace literatury jsou 

standardní, přičemž diplomant pracuje především s množstvím cizojazyčných (převážně 

anglicky psaných) zdrojů. 

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomant téma analyzuje do hloubky 

odpovídající požadavkům na diplomovou práci, která je ale přirozeně limitována tím, že 

EPPO je v zárodku a lze tak nanejvýše rozebírat základ právní úpravy a spekulovat nad 

budoucí účinností v praxi. Zvlášť kladně lze hodnotit, že diplomant z dostupných zdrojů 

vybral kritické momenty EPPO a začasto uvádí vlastní názory na jejich řešení. 

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): Text je přehledný. Tabulky a grafy nebyly při 

zpracování tématu použity, což není na závadu práce. 

 

- jazyková a stylistická úroveň: Stylisticky je práce na slušné úrovni, častější písařské chyby 

se neobjevují. 

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 až 2 (výborně až velmi dobře) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 forum shopping jako důsledek fungování EPPO? 

 

 

V Praze dne 4. května 2020 

                                                                                                

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


