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JUDr. Vladimír Stibořík 
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Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (oponent) 

JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. (oponent) 

 

 

        Předsedající Prof. Jelínek přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s uchazečkou. Doktorandka představila svou práci. V úvodním slově hovořila 

k pojetí a obsahu práce a shrnula závěry, ke kterým při řešení problematiky 

dospěla. Doktorandka se vyjádřila k problematice korupce v kontextu širšího 

okruhu trestněprávních aspektů. Hovořila zejména o pojmovém vymezení 

korupce a vnímání korupce ve společnosti (kriminologické aspekty). 

 

      První oponent prof. Ivor předložil kladný posudek a doporučil práci 

k obhajobě. Ocenil vědecké metody práce, teoretický i praktický přístup 

k problematice, členění práce a použité zdroje včetně judikatury a internetových 

zdrojů. Oponent v práci postrádal názor na hmotněprávní ustanovení o účinné 

lítosti a návrh definice spodní hranice úplatku. Konstatoval, že práce je 

hodnotná a jednoznačně splňuje požadavky kladené na dizertační spis.  

 

Druhý oponent JUDr. Vokoun pochválil zdařilou práci a doporučil ji 

k obhajobě. Ocenil formální stránku práce, metodologii a srozumitelný jazyk. 

Dále oponent pozitivně hodnotil hlubokou znalost problematiky včetně právní 

praxe. Vyjádřil souhlas s formulováním názorů a závěrů autorky. 

 

Uchazečka poděkovala za posudky oponentů. 

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka Tlapák Navrátilová a 

pochválila doktorandku za pedagogickou a vědeckou činnost. Dále proběhla 

diskuse k otázkám dr. Stiboříka (boj s korupcí bez trestního práva), prof. Jelínka 

(vymezení dolní hranice úplatku, prostorový odposlech), doc. Gřivny (dary do 

výše 500 Kč a odlišení daru a úplatku) a prof. Ivora (antikorupční program čisté 

ruky na Slovensku a vypuštění trestného činu podplácení z trestního zákoníku).   

   



       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 

 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 

 

 


