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Diplomant si vybral téma, které je stále aktuální a v analytickém ekonomicko-právním 

uchopení ne velmi frekventované. Bohužel v úvodu není výslovně uveden cíl práce, pouze na 

struktuře práce vidíme jednotlivé subcíle práce.

Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti z oblasti evropského práva, českého 

trestního, finančního a správního práva, které je nutné zasadit do ekonomického kontextu. 

Ačkoli institucionální a právní aspekty jsou zpracovány velice pečlivě, právě rozbor 

ekonomický, tedy transakční náklady spojené s legalizací („vypráním“) peněz je slabší částí 

práce.

Práce je logicky rozdělena do úvodu, do 6 kapitol a závěru. 

Autor vycházel především z materiálů a oficiálních údajů a statistických dat EU,  

zákonných právních předpisů a základní učebnicové literatury.

Více jak 70stránková diplomová práce je psána čtivě a kultivovaně, je zpracována 

s obvyklým vědeckým aparátem – je uveden seznam literatury a pramenů. Práce splňuje po 

formální stránce všechny podmínky kladené na tento typ prací. Lze vytknout menší formální 

nepřesnosti, např. všude u označení zákona chybí zkratka „č.“ .  

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn, i když vycházím z názvu práce, nikoli 

z formulace cíle (viz výše) autorem. Práce však jako jeden z hlavních cílů nepostihuje 

„ekonomické aspekty“ - ty jsou pouze v rámci výkladu velmi stručně vyjmenované. Při ústní 

obhajobě by se měl diplomant věnovat charakteristice těchto souvislostí.



Diplomovou práci i přes uvedené výtky pokládám za kvalitní a dobře zpracovanou a 

doporučuji ji k ústní obhajobě. Navržené hodnocení je v rozmezí výborně až velmi dobře 

podle výsledku ústní obhajoby.
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