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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Jana Holasová 
s názvem: Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související
hospodářské trestné činnosti
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

20 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 15 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení
struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10
bodů)* 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

30 

5. Celkový počet bodů 73 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Definujte bezpečnostní systém České republiky

2. Vymezte pojem ochrana obyvatelstva

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studentka zpracovávala diplomovou práci na téma "Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k
ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti". Uvedené téma je velmi zajímavé, ale
na druhou stranu také velmi složité, a to zejména s ohledem na vazbu na problematiku ochrany
obyvatelstva. Studentka v teoretické části velmi srozumitelně a podrobně definuje členění právnických osob,
jejich subjektivitu či trestní odpovědnost, avšak pouze zlomek prostoru je věnován problematice ochrany
obyvatelstva, zejména pak vztahu právnických osob k tomuto systému. Práce pak pomíjí existenci
základních dokumentů v oblasti ochrany obyvatelstva – např. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020
s výhledem do roku 2030. Následně i v praktické části se propojení trestní odpovědnosti právnických osob
a ochrany obyvatelstva poněkud vytrácí. I přes uvedené nedostatky je práce zpracována kvalitně, zejména v
právní oblasti, a je z ní patrný zájem studentky o zpracovávané téma.        
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