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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti na pomezí 

(trestního) práva a ekonomie. Zvolené téma je aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z čestného prohlášení (bez data), poděkování, 

obsahu, úvodu, šesti meritorních kapitol (které jsou případně ještě dále členěny), závěru, 

seznamu zkratek, seznamu grafů a tabulek, seznamu literatury, resumé v angličtině 

(obsahující i anglický překlad názvu práce) a klíčových slov v češtině a v angličtině. 

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny 

požadované formální složky a náležitosti, s výjimkou data u čestného prohlášení (což je 

odstranitelná vada).  

Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je provedena v práci, je 

dostačující.  

Diplomová práce zahrnuje následující oblasti: pojem praní špinavých peněz (kap. 1), 

fáze a metody praní peněz (kap. 2), právní úpravu (kap. 3), orgány činné v boji proti praní 

špinavých peněz (kap. 4), opatření bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (kap. 5) a 

dopad právní úpravy na právní praxi (kap. 6). 

Práce je psána srozumitelným jazykem a má logickou strukturu. V samotném textu pak 

mohlo být vyjadřování místy pečlivější – např. na s. 4 třetí odst. mohl být výraz „praní 

špinavých peněz“ uveden v originále; na s. 11 mohlo být lépe vysvětleno praní špinavých 

peněz prostřednictvím restaurací.  

Svým záběrem jde o práci poměrně obsáhlou. Diplomantka popisuje metody praní 

špinavých peněz i metody boje proti této nelegální činnosti, a to jak na úrovní České 

republiky, tak i na úrovni Evropské unie a úrovni mezinárodní. Věnuje se zejména právní 

úpravě české a unijní. 

Otázka k zodpovězení v rámci obhajoby práce: 

Jaký je vztah České republiky k Financial Action Task Force (FATF)? 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit, za 

předpokladu, že diplomantka u obhajoby prokáže odpovídající znalost zpracované materie, 

známkou výborně. 
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