
Zápis o obhajobě doktorské dizertační práce 
 

Datum: 27.4. 2017 
Jméno: JUDr. Katarína Danková  
Téma: Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem 
Přítomni: Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., předseda komise, Doc. JUDr. Mgr. Jiří 
Herczeg, Ph.D., JUDr. Vladimír Stibořík, členové komise, Prof. JUDr. Jaroslav 
Ivor, DrSc., Doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D., oponenti, Prof. JUDr. 
Jiří Jelínek, CSc., školitel 
 
        Předsedající  Prof.  Musil  přivítal  přítomné  členy  komise  a  seznámil  je 
s uchazečkou.  Doktorandka  představila  svou  práci  a  uvedla  motivaci  k jejímu 
zpracování. V úvodním slově hovořila k pojetí a obsahu práce a shrnula závěry, 
ke kterým při řešení problematiky dospěla. Doktorandka se zabývala zákonnou 
definicí organizovaného zločinu, rovněž ve vztahu k jejímu doplnění judikaturou 
(hierarchická a strukturovaná struktura skupiny). Dále hovořila o problematice 
spolupracujícího  obviněného  a  informátora  a  této  právní  úpravě  v kontextu 
evropské právní úpravy. 
 
      První oponentka doc. Navrátilová předložila kladný posudek a 
doporučila práci k obhajobě. Ocenila práci jako kvalitní a ucelený spis nazírající 
danou problematiku komplexně jak v kriminologické, tak právní rovině. Uvedla, 
že  práce  splňuje  rovněž  všechny  formální  požadavky.  Vyzvala  autorku,  aby 
blíže  konkretizovala  a  vyjádřila  své  náměty  a  názory  týkající  se  nedostatků 
právní úpravy spolupracujícího obviněného. 
 

Druhý oponent prof. Ivor rovněž předložil pozitivní posudek.  
Konstatoval, že se jedná o monotématickou práci na aktuální téma,  
organizovaný  zločin  spolu  s terorem  jsou  globálními  problémy  současnosti. 
Doktorandka prokázala, že ovládá vědecké metody práce a aplikuje je na danou 
problematiku  v trestněprávní  a  kriminologické  rovině.  Oponent  se  dotázal  na 
řešení využití informátora ve vztahu k právu na spravedlivý proces a na způsob 
regulace této spolupráce. Zajímala ho také otázka spolupracujícího obviněného. 
Pochválil rozpracování terminologie, práci s literaturou a zahraničními prameny.  

  
Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů. 
 
Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel prof. Jelínek (částečné 

potrestání spolupracujícího obviněného), JUDr. Stibořík (spolupracující 
obviněný v korupci jako institucionalizovaná korupce) a prof. Ivor (filozofický a 
sociologický pohled na institut spolupracujícího obviněného a příměr 
k barterovému obchodu). 
   



       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 
výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
 
 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 
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