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1. Aktuálnost (novost) tématu: stále aktuální téma, neboť problematika
korupce prochází neustálým vývojem a snahami o její lepší právní úpravu a to
nejen v rámci České republiky, ale i takřka celosvětově
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva
hmotného a procesního
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal značné
množství údajů a podkladů
- použité metody – odpovídající tématu
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
- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomant se
daným tématem zabýval do hloubky a snažil se kriticky hodnotit
problematické body právní úpravy korupce a to včetně komparace
s cizí právní úpravou.
- úprava práce (text, grafy, tabulky) - přehledná, včetně grafů a tabulek
- jazyková a stylistická úroveň – na velmi dobré úrovni, text psaný
čtivou formou, gramatické chyby a překlepy se téměř nevyskytují.

4. Případné další vyjádření k práci:
Diplomant si dal za cíl poskytnout podrobnou analýzu právní úpravy
korupce v České republice, ale i na nadnárodní úrovni, včetně komparace
s právní úpravou jiných států, a to z pohledu hmotného a procesního práva.
Tento cíl byl v práci splněn.
Autor přistupuje ke zpracování tématu systematicky s logickou
posloupností, práce je přehledná a logicky vystavěná. Je rozdělena do šesti
částí. Nejprve se diplomant věnuje obecnému vymezení pojmu korupce a jeho
přidružených pojmů, jako je například úplatkářství, klientelismus nebo
lobbing. Zároveň se autor věnuje v úvodní části i problematice měření korupce
u nás a ve světě. Druhá část práce je věnována korupci na mezinárodní a
evropské úrovni, kde jsou rozebírány jednotlivé organizace a mezinárodní
dohody věnující se korupci. Třetí část obsahuje ohlédnutí do historie a vývoj
korupce v České republice až do současnosti. Dále jsou v této části řešeny i
jednotlivé druhy trestného činu úplatkářství. Čtvrtá část, společně s částí
pátou, tvoří stěžejní části diplomové práce. Čtvrtá část se zabývá
sankcionováním úplatkářství v České republice, kdy jsou rozebírány
jednotlivé trestné činy, které lze uložit fyzickým osobám, právnickým osobám
nebo oběma. Pátá část analyzuje problematiku odhalování korupce a autor
zde provádí analýzu jednotlivých procesních institutů, jako jsou například
operativně pátrací prostředky nebo spolupracující obviněný. Šestá část
obsahuje komparaci právní úpravy korupce s právní úpravou Slovenska a
Francie. V závěrečné části autor uvádí shrnutí zkoumaného tématu a zároveň
uvádí kritický pohled na jednotlivé problematické instituty a to včetně návrhů
de lege ferenda.
Ze stylistického a gramatického hlediska nemám k práci žádné výtky,
neboť neobsahuje hrubé gramatické chyby a jiné nedostatky, které by rušily
celkový dojem z předložené práce.
Diplomant využil bohaté množství literatury a to včetně využití
zahraniční literatury. Je třeba vyzdvihnout práci s judikaturou a statistické
analýzy ukládání trestů v návaznosti na korupční jednání či analýzy věnující
se korupčnímu prostřední v České republice a ve světě. Dále je třeba poukázat
na kvalitní poznámkový aparát.
Práci hodnotím jako přínosnou a na vysoké úrovni. Oceňuji kvalitní
práci s judikaturou, statistickými analýzami a komparaci s ostatními státy.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
S ohledem na skutečnost, že Česká republika v pravidelně zveřejňovaných
žebříčcích o korupčním prostředí spíše klesá, by se diplomant v návaznosti na
tuto situaci mohl zamyslet a navrhnout, jakou právní úpravu nebo prostředky
by mohla Česká republika přijmout, aby se korupční prostředí zlepšilo?
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 1
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