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1. Aktuálnost (novost) tématu: Otázce trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů není
v dosavadní trestněprávní a kriminologické literatuře věnována dostatečná pozornost, ačkoliv jde
o téma nepochybně aktuální a vhodné ke zpracování.
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti trestního práva hmotného a
kriminologie;
- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka vyhledala a zpracovala 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 a
šíří zpracování úzce vymezeného tématu mírně převyšuje standard diplomových prací. Výraznou
předností práce jsou statistická zjištění o delikvenci příslušníků bezpečnostních sborů a jejich
interpretace.
5. Kritéria hodnocení práce:
- splnění cíle: Diplomantka si za cíl práce vytkla popsat a zhodnotit současný stav trestné
činnosti páchané příslušníky bezpečnostních sborů, se zaměřením na příslušníky Policie ČR,
Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR a vyhodnotit specifika této trestné činnosti. Jako hlavní
úkol si vytkla analýzu vývoj kriminality příslušníků bezpečnostních sborů v letech 2012 – 2016
dle jednotlivých kritérií, přičemž pátrá po odpovědi na otázku, proč se příslušníci
bezpečnostních sborů trestné činnosti dopouštějí – věnuje se konkrétním rizikovým faktorům,
které na příslušníky působí a mohou být příčinou jejich trestné činnosti. Stanoveny byly čtyři
hypotézy, které mají být ověřeny v analytické části práce. Výslednou podobu práce vnímám
velmi pozitivně.
-

samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):
Autorka korektně uvádí zdroje, ze kterých čerpá, a to způsobem, který umožňuje snadné
rozlišení názorů a výsledků vlastního bádání autora od prací jiných autorů.
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-

logická stavba práce – Jedná se ve svém celku o velmi zdařilé 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. V analytické části jsou
prezentovány poznatky o vývoji kriminality v bezpečnostních sborech. Ve zvláštní části pak
je sledována delikvence v jednotlivých oblastech trestné činnosti a jsou zmíněny vybrané
trestné činy páchané příslušníky bezpečnostních sborů. Závěr je nejen shrnutím
nejdůležitějších poznatků, ale především zhodnocením nakolik se hypotézy vytýčené
v úvodu práce potvrdily, nakolik se je nepodařilo potvrdit a nakolik byly vyvráceny.

-

práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací – Citace literatury jsou
standardní, přičemž lze obzvláště ocenit vyhledání většího množství zdrojů a velmi dobrou
práci s nimi. Využita byla i cizojazyčná literatura, a to specificky zaměřená k tématu práce.

-

hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – Autorka téma analyzuje do
odpovídající hloubky, a to způsobem přesahující standard diplomových prací.

-

úprava práce (text, grafy, tabulky) - Text je přehledný, doplněný o řadu tabulek a grafů,
které je u textu, který pracuje se statistickými údaji, více než vhodný.

-

jazyková a stylistická úroveň – Zcela vyhovující, prostá zjevných gramatických chyb
a překlepů.

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)
8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:
 Diplomatka uvádí jako jeden z námětů pro snížení kriminality příslušníků bezpečnostních
sborů zvýšení jejich procesní hrdosti. Jakým způsobem by toho chtěla docílit?
V Praze dne 16. května 2018¨
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
vedoucí práce
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