
Posudek vedoucího práce na rigorózní práci  

Mgr. Martina Hanke na téma  

„Organizovaný zločin v České republice“ 

 

I. Kandidát předložil rigorózní práci čítající 189 číslovaných stran textu včetně résumé, 

seznamu pramenů, abstraktu a klíčových slov. Vlastní text práce činí 166 stran. Zvolená 

problematika je aktuální a v odborné literatuře byla publikována řada příspěvků, které se 

tématem zabývají, ať již z hlediska teoretického tak i z pohledu praxe, a se kterými autor 

pracuje. Za cíl práce si vytkl „charakterizovat organizovaný zločin z hlediska 

kriminologického a juristického včetně nástrojů, které státá používá v boji proti této 

hrozbě. ... (Dále autor hodlá – pozn.) zdokumentovat cizojazyčné skupiny 

organizovaného zločinu působící na našem území, a také jejich hlavních kriminální 

činnosti, které páchají ... popsat historický původ zločineckých skupin organizovaného 

zločinu, strukturu jejich uspořádání a vnitřní systém jejich kooperace.“ Budiž hned 

v úvodu posudku předestřeno, že se autorovi podařilo tento cíl naplnit. 

 

II. Obsah práce tvoří kriminologická a juristická část, přičemž každá z těchto částí je dále 

členěna až na úroveň třetího řádu. Rozvržení práce je logické a přehledné. Autor sice 

mohl zvolit i jiné pořadí kapitol, které by snad dávalo větší smysl (zařazení kapitoly 

věnující se kořenům zahraničního organizovaného zločinu před jeho působení na území 

České republiky, dále pak zařazení kapitoly věnující se mezinárodnímu boji 

s organizovaným zločinem (a s tím spojeným mezinárodním dokumentům) před samotný 

rozbor relevantní platné právní úpravy v České republice), nicméně ve vlastním textu na 

sebe kapitoly dobře navazují. Autor se zabývá nejprve pojmoslovím a fenomenologií 

organizovaného zločinu z kriminologického pohledu (z hlediska obecného i v rámci 

České republiky), přechází následně k právní úpravě boje s organizovaným zločinem a 

jednotlivým institucím a institutům s tím spojeným. Navazuje rozšíření pozornosti i na 

mezinárodní boj s organizovaným zločinem a zakončena je práce stručným shrnutím 



(které ovšem mohlo být zevrubnější) a několika návrhy de lege ferenda. Práce jako celek 

je kvalitní a svědčí o tom, že se autor tématem zabýval komplexně a do dostatečné 

hloubky. 

 

III. Práce se řadí mezi práce vysoké úrovně, a to jak po stránce obsahové tak formální. 

Předkládané dílo má logickou strukturu a je přehledně členěno. Autor správně a v 

potřebném rozsahu cituje odbornou literaturu. Seznam pramenů odpovídá tématu a je 

vyčerpávající v rámci českých pramenů, cizojazyčné zdroje autor využívá jen minimálně. 

Celkově je patrno, že rigorozant dokáže správně formulovat myšlenky a argumentačně je 

podpořit a ve zvolené oblasti se dobře orientuje.  

 

Stylisticky a jazykově je práce na velmi dobré úrovni, gramatické či pravopisné chyby 

nejsou ani četné ani závažné (jen sporadicky se vyskytují občasné chyby v interpunkci).  

 

IV. Otázky a náměty k obhajobě: 

Jak si autor představuje fungování soudních senátů specializovaných na organizovaný 

zločin (včetně souladu s právem na spravedlivý proces - zákonného soudce)? 

 

V. Závěrem lze konstatovat, že předložená práce splňuje obsahové a formální 

požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.  

 

 

V Praze dne 10. listopadu 2013 

       

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

 

 

 


