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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma práce lze hodnotit vzhledem k postupu orgánů činných v trestním řízená jako velmi 
aktuální, kdy v zásadě teprve při samotném trestním řízení se ukazuje, jaké jednání ještě 
dovolené je, a jaké už nikoliv. Trestní odpovědnosti volených orgánů v rámci činnosti 
územních samosprávných celků navíc není v literatuře věnována dostatečně velká 
pozornost, z tohoto důvodu lze vybrané téma kvitovat.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména z oblasti trestního práva, jak hmotného, 
tak procesního, ale i správního práva,

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vzhledem k tématu vyhledal nadstandardní 
množství údajů, z nichž vhodně vybral relevantní informace,

- použité metody – odpovídající tématu (diplomant používá běžné výkladové metody).

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – diplomant sice explicitně nestanovil cíl práce, lze za něj však považovat 
pokus o komplexnější zpracování problematiky trestní odpovědnosti osob za jednání v rámci 
územní samosprávy jakožto završení pětiletého výzkumu. Vzhledem ke komplexnosti a 
detailnosti pojednání o některých otázkách lze cíl práce považovat za splněný.

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Práce je rozdělena do čtyř částí, a to na úvod, 
část obecnou, část zvláštní a zahraniční srovnání. V části obecné se autor zabývá ústavně 
právním kontextem tématu, kdy upozorňuje na tenkou linii mezi politikou a odpovědnou 
správou veřejného majetku, detailně rozebírá náležitou míru opatrnosti s důrazem na pozici 
konkrétních volených osob či úředníků a zevrubně pojednává o omylu, kde upozorňuje na 
názory současných významných teoretiků. V části zvláštní se diplomant věnuje trestnému 



činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, trestnému činu zneužití pravomoci 
úřední osoby a úplatkářství.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autor užil vzhledem 
k tématu nadstandardní množství literatury, cizojazyčná literatura užita rovněž. Poznámkový 
aparát je bohatý, citace lze považovat za standardní a konstantní. Diplomant využívá bohatě 
a přiléhavě judikaturu

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – velmi nadstandardní. Lze konstatovat, že 
diplomant jistě věnoval analýze a poznatkům z toho vyplývajícím tak velký prostor, jaký u 
tohoto typu kvalifikačních prací není běžné. Přidává rovněž vlastní úvahy

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, obsahuje grafy a tabulky.
- jazyková a stylistická úroveň – práce je čtivá a na vysoké jazykové úrovni. Gramatické 

chyby se nevyskytují. 

4. Případné další vyjádření k práci: 
Práci lze považovat za velmi vhodné a nadstandardní zpracování zvoleného tématu. Lze 
konstatovat, že autor se uvedené problematice věnuje tak komplexním, pečlivým a 
analytickým přístupem, jak zatím nikdo před ním. Práci lze doporučit k dalšímu využití, ať 
už jako kvalifikační práci, či podklad k publikaci.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Nenaplnění podmínek účelnosti a hospodárnosti při rozhodování jako předpoklad spáchání 
trestného činu.

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)
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