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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce, ač jsou majetkové trestné činy z hlediska zkoumání tématem klasickým, lze 

hodnotit jako vysoce aktuální, neboť trestné činy z hlavy páté zvláštní části trestního zákoníku 

dlouhodobě vykazují nejvyšší četnost. Jejich srovnání se zahraniční právní úpravou, zvláště 

pak se sousedním státem, se jeví jako potřebné a přiléhavé. Zvláště pak za situace, že jsou 

vyvozeny konkrétní závěry na základě provedené komparace. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména z trestního práva hmotného; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – uchazeč vyhledal vzhledem k tématu a požadavkům 

kladeným na předkládanou kvalifikační práci standardní množství údajů a informací, které 

následně zpracoval vhodným a přiléhavým způsobem; 

- použité metody – uchazeč pracoval s informacemi a poznatky jak deskriptivním, tak 

analytickým způsobem. Byly užity základní metody vědecké práce (analýza, syntéza, ale 

zejména komparace). Práce jako celek po souhrnném zhodnocení odpovídá požadavkům 

kladeným na způsob zpracování tohoto typu kvalifikační práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v zásadě souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 19 a přílohou č. 3) 

s přihlédnutím k tomu, že původní, tedy diplomová práce, byla odevzdána na Právnické 

fakultě Masarykovy univerzity. 

 

4. Vyjádření k práci:  

Práce je originálním zpracování tématu. Lze ocenit pečlivost a kreativitu autora, neboť se 

jedná o ryze komparativní kvalifikační práci. Uchazeč pouze nepřebírá již existující poznatky, 
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ale vyvozuje z nich konkrétní závěry.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor stanovil v úvodu práce na s. 15 tento cíl: komparace úpravy vybraných trestných činů 

proti majetku v České republice a Polské republice s následným hodnocením daných úprav 

spolu s případnými návrhy de lege ferenda pro českého zákonodárce Vzhledem ke struktuře 

a obsahu práce lze tyto definované cíle práce mít v zásadě za naplněné, kdy autor se striktně 

drží prezentace české a polské právní úpravy a jejich následné komparaci (konfrontaci). 

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

Rigorozant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství aplikace 

v informačním systému UK nevykazuje nestandardní výsledky (s výjimkou již dříve 

odevzdané diplomové práce). 

- logická stavba práce: 

Rigorozant předložila logicky strukturovanou práci, ve které postupuje od obecného ke 

konkrétnímu. Po úvodní kapitole a kapitole druhé, která zařazuje zkoumanou problematiku 

do základního kontextu, autor představuje deskripci a analýzu vybraných trestných činů – 

krádeže, zpronevěry, podvodu, poškození cizí věci, praní špinavých peněz a počítačových 

trestných činů. Poslední kapitolou předkládané rigorózní práce je závěr, ve které autor shrnuje 

dílčí závěry a sumarizuje, že česká právní úprava je víceméně vhodná. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autor užil vzhledem k tématu dostatečné množství zdrojů, kdy se opírá o české i cizojazyčné 

zdroje, což je vzhledem ke zvolnému tématu naprosto potřebné.  V práci jsou v hojném počtu 

užity rovněž elektronické zdroje. Citace jsou z hlediska přehlednosti v pořádku, poznámkový 

aparát taktéž. Z hlediska početnosti je třeba je vyzdvihnout. Z hlediska přehlednosti lze 

vytknout skutečnost, že zdroje nejsou řazeny ani abecedně, ani chronologicky (s výjimkou 

vymezení okruhů užitých zdrojů). Na okraj, to platí i pro seznam pojmů a zkratek. 

Je však třeba konstatovat, že rigorozant věnoval vyhledání potřebné literatury značné úsilí. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Zpracovatel předložila velmi pěkně zpracovanou práci. Lze ji považovat za komplexní 

zpracování vybraných majetkových trestných činů stran klíčového atributu zkoumané 

problematiky, tj. komparativní analýzy české a polské právní úpravy. Shrnuto, stran popisu 

jednotlivých úprav se v zásadě jedná o deskripci, vyvození závěrů z nich je pak ryze 

analytickou a svědomitou částí práce. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Grafy, tabulky ani přílohy neobsahuje, což vzhledem k tématu a 

skutečnosti, že téma není kriminologické není nikterak na škodu. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Jazyková úroveň práce je dobré úrovni, to platí i pro stránku formální. Občas se v práci 

vyskytují nevydařené formulace, které však celkovou čtivost práce výrazně nesnižují. 

 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   
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7. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji předkládanou práci uznat  

za práci rigorózní. 

 

 

V Praze dne 6. května 2021                                                                                   

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


