
Posudek školitele 

na disertační práci JUDr. Bronislavy Coufalové 

Trestněprávní prostředky boje s organizovaným zločinem 

 

 

 

Téma disertační práce je velmi aktuální a společensky závažné. Organizovaná, zejména  

hospodářská a finanční kriminalita je v zemích s vyspělou tržní ekonomikou obecně 

považována za závažný trestněpolitický problém, a to zejména z hlediska rozsahu 

způsobených materiálních a nevyčíslitelných morálních škod. Její nebezpečnost záleží mimo 

jiné v tom, že se postupně rozrůstá a že vtahuje do kriminálního prostředí nové a nové 

účastníky. Také její internacionalizace a propojení se světem organizovaného zločinu 

způsobuje, že organizovaná kriminalita je fenoménem, kterému je žádoucí věnovat stálou, 

soustavnou a soustředěnou pozornost. 

Zejména v poslední době pak můžeme vidět velmi znepokojivé jevy, které záležejí 

v prorůstání organizovaného zločinu do oblasti veřejného a společenského života. 

Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studijního programu Veřejné 

právo III. 

Autorka vychází z dostatečného počtu odborných literárních pramenů a podle logické 

osnovy se snaží postihnout všechny atributy současného organizovaného zločinu. 

Oceňuji použití zahraničních pramenů, které spolehlivě dokazují internacionální charakter 

organizovaného zločinu. 

Vymezení pojmu organizovaný zločin je obtížné již proto, že tento fenomén není 

lokalizován na teritoriu jednoho státu, ale svými důsledky a projevy překračuje hranice států a 

stává se globálním fenoménem. 

Autorka se nevyhýbá ani problematickým místům současné právní úpravy obsažené 

v trestním zákoníku a zabývá se také nelehkou otázkou efektivity platné právní úpravy. Její 

výklad je spojením vysoké odbornosti a obecné srozumitelnosti. 

Je pochopitelné, že mnohé z institutů, kterými se doktorandka zabývá, jsou problematické, 

například institut tzv. korunního svědka, což vlastně není svědek v pravém slova smyslu, ale 

„polepšený“ obviněný, přesněji řečeno kolaborující obviněný. V takových případech autorka 

správně uvádí argumenty pro jejich zakotvení do právního řádu i argumenty opačné. 



Bylo by nanejvýš žádoucí, kdyby se poznatky a doporučení, které autorka v práci uvádí, 

dostaly do rukou těch, kteří v legislativní či aplikační praxi rozhodují o současné podobě boje 

s organizovaným zločinem. 

Silné stránky i slabiny předložené práce jistě ocení oponenti – není úkolem školitele, aby 

jejich posudky nahrazoval. Podle mého přesvědčení JUDr. Bronislava Coufalová vykonala 

kus velmi užitečné práce. 

Závěrem shrnuji: Soudím, že disertační práce JUDr. Bronislavy Coufalové splňuje 

všechny požadavky nutné k ústní obhajobě disertační práce. Po jejím úspěšném průběhu 

doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

 

 

 

 

V Praze 27. března 2012                                                    Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                             školitel doktorandky  


