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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Nikoly Pluhařové 

Spolupracující obviněný 

 

 

Téma recenzované diplomové práce je aktuální. Specifická povaha organizovaného 

zločinu, který je často páchán vysoce konspirativním způsobem včetně uzavřeného okruhu 

osob (k nimž není lehké tradičními vyšetřovacími metodami proniknout), si vyžádala vznik 

specifických nástrojů odhalování a stíhání tohoto nebezpečného fenoménu. Jedním z těchto 

prostředků je institut spolupracujícího obviněného, který se snaží motivovat obviněné ke 

spolupráci s orgány činnými v trestním řízení výměnou za určitou výhodu při posuzování viny 

a trestu tohoto obviněného.  

Diplomová práce se skládá z úvodu a čtyř kapitol dále strukturovaných, ve kterých 

diplomantka představuje institut spolupracujícího obviněného v celé šíři, tj. od jeho odlišení 

od podobných pojmů jako je tzv. „korunní svědek“, za něhož je spolupracující obviněný 

někdy z neznalosti vydáván, až přes historický vývoj právní úpravy tohoto institutu a 

pojednání o spolupracujícím obviněném jako jedním z prostředků boje proti organizovanému 

zločinu a srovnání české právní úpravy s cizozemskými úpravami, jak těmi, které náleží ke 

kontinentálnímu typy evropského procesu, nebo těmi, které náleží k systému commom law. 

Osnovu práce považuji za správnou, osnova dává jasný obraz otázek, které diplomantka 

hodlá rozebírat. Jedinou připomínku uplatňuji k partii 5. 1., ve které autorka rozebírá 

mezinárodní spolupráci na příkladu Dohody mezi ČR a USA v posilování spolupráce při 

prevenci a potírání závažné trestné činnosti, což je téma poněkud přesahující zaměření 

diplomové práce.  

Diplomová práce má všechny formální náležitosti, jakými jsou dostatečný počet 

odborných pramenů, na základě nichž byla práce zpracována, včetně internetových, abstraktu, 

seznamu klíčových slov etc. 

K výkladu jednotlivých pojmů upozorňuji jen , že novelou trestního zákoníku provedenou 

zák. č. 455/2016 Sb., byl pojem organizované zločinecké skupiny drobně pozměněn (§ 129 tr. 

zák.). 

Autorka se nespokojila jen s juristickým výkladem, ale spojuje právní úpravu správně 

s praktickou aplikací a všímá si, že praxe tento institut využívá nerovnoměrně a uvádí pro své 

stanovisko důvody. 
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Diplomová práce Nikoly Pluhařové je podrobným a důkladným rozborem daného tématu 

na vymezeném prostoru. Rozhodně ji doporučuji k ústní obhajobě, při které doporučuji 

zaměřit se na otázku „doznání“ spolupracujícího obviněného. 

 

Hodnocení: výborně  

 

 

 

 

 

 

V Praze 5. 1. 2017                                                JUDr. Marie Vanduchová, CSc., 

                                                                              oponent 

 


