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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma práce je bezesporu aktuální vzhledem ke specifickému druhu počítačové kriminality,
kdy tato se neustále vyvíjí. Pachatelé používají stále nové a nové techniky páchání trestné 
činnosti, na které je třeba reagovat procesním postupem, který samozřejmě musí být 
v souladu s trestním řádem.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména z oblasti trestního práva, jak hmotného, 
tak procesního, stejně jako znalosti práva evropského

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vzhledem k tématu vyhledala nadstandardní 
množství údajů, z nichž vhodně vybrala relevantní informace,

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

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – diplomantka stanovila jako cíl poukázat na vybrané zvláštnosti 
vyšetřování počítačové kriminality a představit některé nedostatky relevantní právní úpravy. 
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 tří základních částí, a 
to na vybrané charakteristické rysy počítačové kriminality, specifika digitálních důkazních 
prostředků a odhalování a vyšetřování počítačové kriminality. V rámci těchto kapitol se pak 
autorka vhodně zabývá některými zvláštnostmi, kdy zejména lze ocenit rozbor některých 
důkazních a zajišťovacích prostředků v kapitole třetí. Velkým pozitivem je snaha o vlastní 
postoj diplomantky k analyzovaným institutům.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autorka užila vzhledem 
k tématu nadstandardní množství literatury, cizojazyčná literatura užita rovněž. Poznámkový 



aparát je bohatý, citace lze považovat za standardní a konstantní.
- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – velmi nadstandardní. Lze konstatovat, že 

diplomantka věnovala analýze a vlastním 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 autorka se uvedené problematice věnuje pečlivým přístupem.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Vyšetřování počítačové kriminality de lege ferenda.

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)
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