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 Předložená diplomová práce diplomantky Petry Hrubé byla odevzdána na katedru 

trestního práva PF UK dne 28. 6. 2011. Předložená práce v rozsahu 88 stran textu (včetně 

příloh) má vcelku logickou strukturu i systematiku výkladu. 

 Problematika vyšetřování organizované kriminality je bezesporu aktuálním tématem, 

zajímavým nejen z hlediska kriminalistické a trastěprávní teorie, ale i praxe.  Zpracování 

tématu je náročné zejména s ohledem na problémy získávání  zdrojů z kriminalistické praxe. 

Současně je třeba upozornit na obtížnost volby použitých metod, neboť samotné téma 

determinuje jejich výběr a použití. Autorka zvolila metody teoretického bádání, zejména 

kritickou a srovnávací nanalýzu odborné literatury, právních předpisů, judikátů a dalších 

materiálů, kterých shromáždila dostatečné množství. Bohužel postrádám využití zahraničních 

pramenů. Tak např.  v pasážích hovořících o agentovi provokatérovi by bylo vhodné využití 

prací slovenských autorů, neboť k této problematice u našich sousedů proběhla v nedávném 

období rozsáhlá odborná diskuze a naše právní normy jsou si velice blízké. Analýza literárních 

pramenů české provenience však není přiliš hluboká a postrádám byť minimální kazuistiku. 

 Oponent si není jist, do jaké míry byl naplněn cíl diplomové práce, neboť v úvodu 

práce nenalezl jednoznačně vymezený cíl a v závěru vyslovení diplomantky, v čem vidí 

naplnění cíle své práce. Z práce je však patrné, že diplomantka zvolenou problematiku 

zvládla a prokázala  orientaci v ní. 

 Práce je psána vcelku kultivovaným jazykem. Celkový dojem však kazí písařské chyby. 

Přestože autorka nemá problém s používáním odborných pojmů, očekával jsem alespoň 

pokus o definování pojmů „organizovaná kriminalita“, „organizovaný zločin“ a „organizovaná 

trestná činnost“. Prosté uvedení dvou definic a konstatování uvedené na str. 5-6 se 

oponentovi nejeví dostatečné.  

Otázka k obhajobě: Obhajte svůj názor uvedený na str. 45 – poslední věta. 

Práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce a proto ji doporučuji k obhajobě . 

Předběžné hodnocení práce.  Velmi dobře 

V Praze dne 20. 7. 2011                                    doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.    


