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1. Aktuálnost (novost) tématu: Otázce trestné činnosti páchané organizovaným zločinem je 

otázkou stále aktuální, v dosavadní trestněprávní a kriminologické literatuře již zpracovanou. Její 

podoby se však mění spolu se společenským a technologickým rozvojem. Téma je vhodné ke 

zpracování. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti trestního práva hmotného a 

kriminologie;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval dostatečné množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce představuje zpracování tématu, které hloubkou analýzy je 

spíše popisem a kompilací dosavadních názorů. Předností práce je zpracování případové studie. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Diplomant si za cíl práce vytkl práce prozkoumání problematiky organizovaného 

zločinu z pohledu páchaných trestných činů. Tento cíl se mu podařilo v zásadě splnit, poznatky 

o tom, jaké trestné činy jsou páchány organizovaně, jsou prezentovány v průběhu celé práce, 

zejména pak v kapitolách 4 - 6.  

 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomant postupoval při psaní práce samostatně, korektně uvádí zdroje, ze kterých čerpá. 

Plagiátorství nebylo identifikováno. 

 

- logická stavba práce – Jedná se ve svém celku o důstojné zpracování tématu i co do stavby 

práce, tedy po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou strukturu. Po 

nezbytném úvodu se práce zabývá vymezením základních pojmů. Následuje historický 

vývoj různých podob organizovaného zločinu ve světě i v ČR, pak již je soustředěna 

pozornost na 3 vybrané (nejčastější) formy trestné činnosti páchané organizovaným 

zločinem. Závěr je nejen shrnutím nejdůležitějších poznatků zhodnocením dosažení cíle. 
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- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací – Citace literatury jsou 

standardní.  

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – Autor téma neanalyzuje do větší 

hloubky, spíše se ho snaží postihnout a popsat v jeho šíři, to způsobem, který ještě odpovídá 

standardu diplomových prací.  

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - Text je přehledný, doplněný o grafy, tabulky a 

schémata, jež vhodně ilustrují probíranou problematiku. 

 

- jazyková a stylistická úroveň – Vyhovující, prostá zjevných gramatických chyb 

a překlepů. 

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 Nejčastější trestná činnost páchaná organizovaným zločinem v současné době. 

 

V Praze dne 16. května 2018 

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


