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Obsah práce: 
Práce je v rozsahu 94 stran (včetně seznamu grafů). Práce je rozdělena  
do 5 větších (věcných) kapitol, a to následovně: 

1. VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY KRÁDEŽE. 
2. TRESTNÝ ČIN KRÁDEŽE PODLE § 205 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU. 
3. PRÁVNÍ ÚPRAVA KRÁDEŽE V NĚMECKÉM TRESTNÍM ZÁKONÍKU. 
4. PÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU KRÁDEŽE POHLEDEM STATISTIK. 
5. ÚVAHA DE LEGE FERENDA. 

 
Práce je zaměřena trestněprávně, i veřejnoprávní úpravy. Práce je vhodně systémově  
a strukturovaně postavena.  
Podle kontroly plagiátorství nebyla nalezena shoda s dokumentem, ani míra 
podobnosti (posuzováno dne 17. 3. 2021). 
 
Náročnost zadání, naplnění cílů práce, použitá literatura: 
Zadání práce bylo individuální, kdy práce byla řádně konzultována a průběžně 
sepisována. Práce je dostatečně aktuální, z pohledu dosavadního vývoje 
problematiky. 
Základním cílem práce podle studenta „se jedná o ucelenost, tedy komplexní popsání 
tohoto kriminálního jevu. I proto člením svou diplomovou práci do pěti částí, kdy každá 
jednotlivá část se zabývá určitou oblastí tak, aby vše do sebe zapadalo a v důsledku tak 
tvořilo ucelený obraz. Dalším cílem, o jehož naplnění se budu při psaní této diplomové 
práce snažit, bude získání poznatků o tom, jak a případně v jakých aspektech, jsou si 
podobné či odlišné obě trestněprávní úpravy krádeže, tj. česká a německá. V neposlední 
řadě bych chtěl za pomoci statistik a údajů zanalyzovat aktuální trend páchání trestného 
činu krádeže, přičemž určitým subcílem pak bude zobrazit, jak se projevila pandemie 
COVIDU-19 na statistikách a počtu spáchaných krádeží v roce 2020. Závěrečným čtvrtým 
cílem pak bude snaha o navržení aplikačního a legislativního řešení v souvislosti s 
pácháním drobné krádeže v době nouzového stavu“. 
Obecně lze shrnout, že cíl práce (z pohledu formy diplomové práce) byl naplněn (což 
dokládá celá práce, a i následný závěr). 
V rámci samotné práce jsou použity články, pojednání z odborných periodik,  
ale i přímá odborná a zahraniční literatura. V práci je dostatečné penzum literatury. 
 
Věcná stránka práce: 
Práce je na velmi dobré, až výborné úrovni, kdy práce je dosti symetrická z hlediska 
kapitol  



 

a je „protnuta“ názory zpracovatele práce. Práce je po odborné stránce na výborné 
úrovni, zejména z pohledu trestněprávních znalostí a znalostí veřejné správy. 
 
Formální úroveň práce: 
Práce naplňuje formální úroveň (práce je dostatečně obsáhlá). Dále citace použité 
literatury a zejména citace právních předpisů jsou přesné. 
 
Položená otázka: 
Zhodnotit obecně metodiku vyšetřování krádeže? 
 
Hodnocení práce: 
Samotná práce je sourodá a systémově rozčleněna. Práce je v tomto ohledu vhodně 
strukturovaná, obsáhlá z hlediska širokosti celé oblasti. Je na výborné úrovni. 
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