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Hodnocení 

diplomové práce Pavly Mičánkové  

Korunní svědek a spolupracující obviněný  

 

 

Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 67 stran je velmi aktuální. Organizovaný 

zločin, 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. Jeho nebezpečnost záleží mimo 

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

účastníky. Také jeho internacionalizace a propojení se světem způsobuje, že organizovaný 

zločin je fenoménem, kterému je žádoucí věnovat stálou, soustavnou a soustředěnou 

pozornost. Stálou pozornost je ovšem také třeba věnovat institutům, které pomáhají v boji o 

omezení a regulaci organizovaného zločinu. Takovými instituty jsou zejména tzv. korunní 

svědek a spolupracující obviněný. 

Téma diplomové práce je vysoce aktuální i z hlediska budoucí rekodifikace českého 

trestního řízení, tj. vytvoření zcela nového trestního řádu. 

Diplomová práce vychází z logické osnovy. Tvoří ji úvod, šest kapitol, zpravidla dále 

strukturovaných, a závěr. Autorka postupně pojednává o obecných otázkách organizovaného 

zločinu, o vybraných zahraničních právních úpravách korunního svědka, o institutu 

spolupracujícího obviněného a o tom, jak nové instituty ovlivňují základní zásady trestního 

řízení. Práci uzavírá závěrem, ve kterém sumarizuje poznatky, ke kterým dospěla. Jednotlivé 

části práce na sebe vhodně navazují. 

Diplomovou práci zhodnocuje široký okruh odborných literárních pramenů, na základě 

kterých autorka práci vypracovala, včetně pramenů cizojazyčných. S použitými prameny 

pracovala správně a kreativně. Využila k práci také internetových zdrojů. 

Práce neobsahuje věcné chyby či nedostatky. Její rozbor jednotlivých institutů je 

dostatečně podrobný i obecně srozumitelný. 

Oceňuji, že diplomantka se zabývá i problematickými stránkami české právní úpravy, což 

se týká zejména institutu spolupracujícího obviněného (například beztrestnost 

spolupracujícího obviněného, nemožnost stát se spolupracujícím obviněným v řízení před 

soudem, naopak možnost být spolupracujícím obviněným  - recidivistou, kterou zákon 

nevylučuje atd.). Diplomová práce  Pavly Mičánkové rozhodně splňuje předpoklady k ústní 
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obhajobě. 

Při ústní obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k otázce institutu tzv. korunního 

svědka jako nástroj v úsilí o omezení organizované kriminality – přednosti a nedostatky. 

 

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

 

 

 

 

 

V Praze 4. dubna 2014                                                     Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                         vedoucí diplomové práce       

 


