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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila k diplomové práci kriminologické téma, a to konkrétně kriminologické 

aspekty kriminality cizinců. Jde o významné kriminologické téma, které rezonuje i v učebnicích 

kriminologie, kriminalita cizinců vykazuje své specifické rysy, jimiž je třeba se zabývat a hledat 

řešení nejen jejího účinného postihu, ale i nástroje, jak jí předcházet. Pochopitelně významné 

jsou i aspekty procesní, mezinárodní justiční spolupráce, které mohou mít též vliv na motivaci 

cizinců se trestné činnosti dopouštět. Je možno se zabývat i celou řadou dalších aspektů 

majících vliv na páchání kriminality touto specifickou skupinou obyvatel, ať už jde o právní 

povědomí a právní kulturu ovlivněnou zemí jejich původu, sociální, rodinné nebo ekonomické 

zázemí a těmito aspekty podmíněnou kriminalitou etc. Zajímavé může být v této spojitosti též 

řešení kriminality páchané na cizincích. Jde tak o téma nosné, jímž je třeba se zabývat i 

opakovaně se k němu vracet, zohledňovat vývoj v právní úpravě, rozhodovací praxi soudů, ale 

i poznatky v jiných oborech vědy (zejm. sociologie). I z uvedených důvodů je proto zvolené 

téma vhodné ke zpracování v diplomové práci 

 



2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru kriminologie, trestního práva hmotného 

a procesního, případně kriminalistiky či dalších doprovodných věd kriminálních (zejm. 

trestní politiky), případně dalších vědních oborů (např. sociologie), 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka měla vysvětlit výchozí pojmy, vymezit 

především skupinu obyvatel, jichž se práce týká, v této spojitosti načrtnout mimotrestní 

právní úpravu vztahující se k možnostem pobytu cizinců na území České republiky, dále se 

pak za využití různých policejních a justičních statistik, případně i případových studií, 

zabývat jednotlivými nejvýznamnějšími aspekty kriminality cizinců na našem území,  

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce svou strukturou i náležitostmi odpovídá standardu diplomových prací. 

Autorka ji rozdělila do pěti číslovaných kapitol, k nimž doplnila úvod a závěr. V první kapitole 

vymezila výchozí pojmy, následně se zabývala migrací a azylem, k tomu představila i 

východiska plynoucí z mimotrestní právní úpravy. Ve druhé kapitole se zabývala ústředním 

pojmem cizince, jež rozdělila do dvou logických skupin podle jejich oprávnění vstoupit na 

území České republiky a pobývat zde (migrace legální a nelegální). Třetí ústřední kapitola 

představuje samotnou kriminalitu cizinců, je rozdělena podle skupin trestných činů do 7 

podkapitol (zejména jde o násilnou, mravnostní, majetkovou a hospodářskou trestnou činnost, 

nepovšimnuty nezůstaly ani trestné činy vojenské a protiústavní – zejména ve spojitosti se 

službou cizí moci). Do dalších dvou kapitol jako do jakési zvláštní části vyčlenila autorka 

specifickou trestnou činnost, a sice organizovanou kriminalitu a kriminalitu související 

s nelegální migrací (zde se zabývala i takovými fenomény, jak je účelový sňatek, uznání 

otcovství etc.). Na práci jsou nejcennější poslední tři kapitoly, jak obecný rozbor, tak i 

specifické zaměření autorky na určité zvláštní typy trestné činnosti cizinců.  

Jak již bylo naznačeno, jsou uvedené kapitoly též dále vnitřně členěny.  

Strukturu práce považuji za zdařilou, kapitoly v zásadě obsahují pojednání odpovídající jejich 

názvu, členění napomáhá dobré orientaci v práci, autorka též postupovala logicky správně od 

obecného ke zvláštnímu.  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomantka napsala velmi pěknou práci odpovídající dobrému standardu diplomových prací 

na katedře trestního práva. Autorka především zevrubně představila základní právní rámec 

možnosti pobytu a pohybu cizinců na území České republiky. Jádrem práce, jak již bylo 

uvedeno, jsou ale především kapitoly třetí až pátá. Především autorka za pomocí statistických 

údajů provedla analýzu současného stavu kriminality cizinců, dobře si byla vědoma rozdílnosti 

různě zaměřené kriminality u cizinců různých národností a státní příslušnosti. Zvláštní 

pozornost pak věnovala otázkám nelegální migrace a s tím spojené kriminality. Neopomněla 

přitom ani zmínit stávající judikaturu obecných soudů. Podobně se zevrubněji věnovala 

kriminality organizované. Autorka přitom uváděla vlastní poznatky získané na základě studia 

empirických dat, ale i různých dokumentů, o čemž svědčí jak závěrečný jejich přehled, tak i 

poznámkový aparát k samotnému textu práce. Své získané poznatky pak souhrnně uvedla 

v závěru práce. Autorka svoji práci též vhodně doprovodila přílohami s četnými statistickými 

údaji, které analyzovala ve své práci. 

 

 



 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce nevykazuje známky plagiátorství a není ani 

pouhou kompilací cizích prací. 

Logická stavba práce 
Jak bylo uvedeno shora, práce je vhodně a logicky 

strukturována. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Autorka cituje z cizích prací standardním způsobem. 

Přehled použité literatury je na první pohled vcelku 

obsáhlý, čítá na pět desítek pramenů, z nichž nemalou 

část tvoří tzv. internetové zdroje, u nichž mnohdy jde o 

různé zprávy či jiné dokumenty. Autorka pracovala i 

prameny cizojazyčnými, a to anglicky psanými. Při 

citaci dodržovala jednotný formát, který v zásadě 

odpovídá ČSN ISO 690. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu)  
Hloubka analýzy je dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je příkladná, jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly jsou dobře vyznačeny, stejně tak je text 

vhodně členěn do odstavců. Autorka využil také 

tabulky a grafy, které uvedla v celkem 13 přílohách. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Z hlediska jazykového a stylistického je práce na velmi 

dobré úrovni, gramatické ani stylistické chyby se 

v zásadě neobjevují. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení 

práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Autorka by mohla při obhajobě představit vybraný typ 

kriminality u určité národnostní skupiny a představit i 

příčiny této kriminality a možnosti státu k jejímu 

zabránění a předcházení.  
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V Praze dne 9. 9. 2021 

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 



vedoucí diplomové práce 


