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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Bakalantka se v práci zaměřila na analýzu vývoje hospodářské kriminality v České republice. 

Jedná se o aktuální a rozsáhlé téma, v rámci kterého studentka nejprve provedla kvalitní rešerši 

dostupné literatury, k čemuž bylo zapotřebí nastudování řady odborných publikací. V rámci 

samotných analýz byla zkoumána hospodářská kriminalita ČR jako celek a to z hlediska její 

struktury a dynamiky. Následně byly analyzovány zvolené dílčí oblasti, které byly 

identifikovány jako nejvýznamnější z hlediska kvantity či způsobené škody. V závěrečné části 

byly navrženy způsoby prevence hospodářské kriminality. Studentka přistupovala k práci 

samostatně a zapracovávala navrhované připomínky. Zvolený cíl práce byl splněn, proto práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji následující otázky: 

 

1. Na straně 30 uvádíte, že na rozdíl od ostatních druhů kriminality byl v oblasti 

hospodářské kriminality zaznamenán po roce 1989 pokles. Věděla byste, jak na tom 

byla Česká republika po roce 1989 v mezinárodním srovnání hospodářské kriminality? 



2. Ve čtvrté kapitole navrhujete způsoby prevence hospodářské kriminality. Nezkoušela 

jste porovnat, jakými způsoby dochází k její prevenci v zahraničí, zejména ve státech, 

které jsou hospodářskou kriminalitou zatíženy nejméně? 

 

  Práce je doporučena k obhajobě. 
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