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Předkládaná rigorosní práce se zabývá v poslední době čím dále tím 
aktuálnějším tématem v souvislosti s bojem proti korupci, v širším smyslu 
s formulací pojmů evropských deliktů. Původně teoretická opatření čelí 
praktickým výzvám, na něž nebyla zařízena. Jde o oblast přesahující nejen do 
oboru trestního práva, ale též do oborů sociologie nebo politologie. Rozšíření 
kriminality je mimo jiné umožněno otevřením hranic mezi státy, což platí 
především mezi členskými státy EU, jejichž státní území tvoří zároveň 
teritorium EU, které je prostorem svobody, bezpečnosti a práva. Právě 
v takovém prostoru může mít korupční jednání v jednom státě následky ve státě 
jiném. Korupce může mít vliv i v dalších směrech, např. na řádné fungování 
hospodářské soutěže nebo při výběru, správě a rozdělování společných 
finančních prostředků. Proto se i orgány EU zabývají problematikou boje 
s korupcí v těch oblastech, které narušují nebo mohou narušit cíle EU.  
 
Z hlediska použitých vědeckých metod dominuje metoda systémová v 
kombinaci metody analytické a syntetické. Částečně je využita metoda 
srovnávací. Metoda historická je použita přiměřeně tématu. Autorka prokázala, 
že vědecké metody zná a že je umí používat způsobem, odpovídajícím 
požadavkům profilu kandidátky rigorosní zkoušky. Autorka dále prokázala, že 
je způsobilá syntetizovat praktické a teoretické poznatky. 
 
Z formálního hlediska je práce napsaná správně, pokud jde o dodržení 
předepsaných náležitostí. Co do rozsahu, práce splňuje rozsah stanovený pro 
rigorosní práce. Seznam použité odborné literatury je sestaven rovněž správně a 
obsahuje řadu titulů zahraniční odborné literatury. V samotném textu jsou 
zřetelně odlišeny názory přejaté od názorů autorčiných. Tento přístup se 



projevuje rovněž při posuzování jednotlivých norem EU, čímž autorka prokázala 
schopnost aplikace a interpretace evropského práva. 
 
Předkládaná rigorosní práce splňuje formální i věcné náležitosti rigorosních 
prací. Na základě výše uvedených skutečností 
 

  doporučuji , 
 

aby byla rigorosní práce Mgr. Alžeběty Kahounové „Protikorupční politika 
EU“ předložena k obhajobě před komisí pro státní rigorosní zkoušky. 
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