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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Problematika korupce a možnosti jejího trestněprávního postihu je tématem stále aktuálním.
Snaha eliminovat korupční praktiky ve všech oblastech života jednotlivce a fungování
společnosti vede k nezbytnosti zkoumání tohoto jevu z různých hledisek, trestněprávní
přístup nevyjímaje. Diplomant si zvolil téma „Trestnoprávne aspekty korupcie“, tedy téma
stále aktuální, kerého zkoumání by mohlo být nepochybně přínosné i pro budoucí vývoj
legislativy v této oblasti.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Zpracování tématu si vyžaduje zejména znalosti trestního práva hmotného,
ale i kriminologie a trestního práva procesního, přičemž autor tyto znalosti prokázal.
Z hlediska použitých metodologických postupů se výklad opírá o učebnicové i komentářové
zdroje, za současného použití další odborné literatury – monografii, periodik, judikatury
a internetových zdrojů, a to včetně zdrojů cizojazyčných. Práce formální chyby nebo
neobratné formulace obsahuje jen výjimečně a nemají žádný vliv na kvalitu práce.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce o rozsahu 103 stran vlastního textu je kromě úvodu a závěru systematicky členena do
šesti kapitol, které se dále člení na podkapitoly a logicky na sebe navazují. První kapitola
obsahuje obecné vymezení pojmu korupce, typologii korupčního jednání, ale pojednává i o
vnímání korupce a jejich indikátorech. S ohledem na vliv mezinárodních závazků České
republiky na zamotnou právní úpravu postihování korupčních trestních činů, autor v druhé
kapitole poukazuje na nejdůležitější mezinárodní smlouvy a institucionální nástroje na
úrovni EU zaměřené na boj proti korupci. Stěžejní třetí kapitola se po stručném historickém
exkurzu zabývá rozborem současné právní úpravy úplatkářských trestných činů, na což
navazuje kapitola čtvrtá, zaměřená na jejich sankcionování. Procesní instituty využívané při
odhalování, objasňování a dokazování korupčních trestných činů jsou analyzovány
v kapitole páté. Komparace se zahraniční právní úpravou vybraných států je obsažena
v kapitole šesté.

4.

Vyjádření k práci
Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou. Autor v ní prokázal, že se s problematikou
trestněprávní úpravy korupce na potřebné úrovni obeznámil. Při analýze současné právní
úpravy se snažil zaujat vlastní stanoviska k sporným otázkam a formulovat návrhy na její
precizaci. Vlastní závěry diplomanta jsou podloženy přiléhavou argumentací, vhodně
využívá i komparaci se zahraniční právní úpravou. Možno konstatovat, že při rozboru právní
úpravy dokázal autor posoudit její různé aspekty a poukázat i na interpretační problémy
spjaté s vymezením pojmových znaků úplatkářských trestných činů, čímž se mu
bezpochybyby podařilo naplnit cíl stanovený si v úvodu své diplomové práce.
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5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

6.

Diplomant splnil stanovený cíl práce.
Zachována.
Systematicky vhodně zvolena.
Vyhovující pro tento typ práce, vhodný poznámkový
aparát.
Vyhovující pro tento typ práce.
Vyhovující.
Jazyková úroveň práce je vyhovující.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Při obhajobě by se diplomant mohl vyjádřit k interpretaci pojmu „obstarávání věci obecného
zájmu“, jako znaku skutkové podstaty úplatkářských trestných činů.

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě.
Výborně (1)

V Praze dne 11. května 2021
_________________________
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
vedoucí diplomové práce

2

