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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma europeizace trestního práva nabývá vzhledem k právu Evropské unie v posledních 
letech na stále větší intenzitě. Autor se zaměřil na některé vybrané otázky, přičemž lze 
konstatovat, že např. procesní práva obviněného či ochrana obětí trestných činů správně 
zasluhují vzhledem k vývoji zvýšenou pozornost. Shrnuto, téma je stálé a aktuální.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva hmotného, trestního 
práva procesního a evropského trestního práva,

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal značné množství údajů, z nich vybral 
relevantní informace se zaměřením na některé dílčí otázky problematiky,

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

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – diplomant si stanovil mnoho cílů (viz str. 7 práce), za nejdůležitější lze 
pak označit analýzu nejdůležitějších právních institutů. To se podařilo, tento rozbor tvoří 
meritum práce

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Autor postupuje od obecného ke 
konkrétnímu.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autor pracoval se zdroji 
standardním způsobem, a to jak českými, tak zahraničními. Využil rovněž judikaturu. 
Poznámkový aparát lze označit za vcelku bohatý. Snad jen standardní odborné literatury 
mohlo být vzhledem k tématu užito vícero. Citace jsou standardního charakteru, nedůsledně 



působí jen formátování či opakování citací (např. str. 64).
- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – standardní,
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, grafy a tabulky absentují.
- jazyková a stylistická úroveň – práce má dobrou jazykovou úroveň. Stylistické či 

gramatické chyby se neobjevují. Nevhodně však působí např. navázání zdrojů na samotný 
text práce (viz str. 89).

4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je zdařilým zpracování zvoleného tématu. Je třeba ocenit práci se zahraniční 
judikaturou a její využití a některé praktické poznatky. Škoda snad jen spíše deskriptivního 
než analytického zaměření práce.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Jaký je Váš názor projekt evropského veřejného žalobce?

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)
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