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1. Aktuálnost (novost) tématu: Z policejní statistiky vyplývá, že počet spáchaných trestných činů 
podvodu,  pojistného  a  úvěrového  podvodu tvoří  nezanedbatelnou  část  registrované  kriminality. 
Vždyť jen podíl počtu odsouzených osob za úvěrový podvod na celkovém počtu odsouzených osob 
je pátý nejvyšší (v roce 2008 se jednalo o 4774 odsouzených). I z toho je patrné, že se praxe často 
zabývá  otázkami  podvodů.  Proto  existuje  poměrně  bohatá  judikatura.  Přesto  lze  stále  nacházet 
nové,  neřešené  nebo  odlišně  řešené  otázky,  jak  v jednotlivostech  (např.  výše  škody  při  tzv. 
leasingovém podvodu, pojem „úvěr“), tak i co do bazálních problémů (např. zdali současná dikce 
ustanovení  o  úvěrovém podvodu není  v rozporu se  zásadou ultima ratio).  Téma práce  je  proto 
aktuální a vhodné ke zpracování.

2. Náročnost tématu na:
- teoretické  znalosti  –  byly  potřeba  znalosti  z oboru  trestního  práva,  kriminologie, 

kriminalistiky,
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené množství údajů, z nich 

vybral relevantní informace,
- použité metody – odpovídají tématu.

3. Kritéria hodnocení práce:
- logická  stavba  práce  – po formální  stránce  má  předložená  práce  přehlednou  a  logickou 

strukturu.  Při  výkladu  postupuje  autorka  od  obecných  otázek  k jednotlivostem,  přičemž 
pojednává  o  každém  druhu  podvodu  zvlášť.  Nechybí  závěrečné  zobecnění.  Jednotlivé 
kapitoly na sebe navazují. Práce působí dojmem homogenního celku.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autorka v redukovaném 
rozsahu  pracuje  s poznámkovým  aparátem.  Citace  literatury  nejsou  standardní.  Okruh 
použitých pramenů je s ohledem na téma příliš úzký. Uvedená literatura je aktuální. Seznam 
literatury je řazen podle abecedního pořadí autorů. Zahraniční literatura není zastoupena. 
Autorka prokázala schopnost tvůrčího zpracování dostupné literatury. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – ještě dostačující,
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - bez připomínek,
- jazyková a stylistická úroveň – dobrá.



4.  Případné další  vyjádření  k  práci:  Práce  je  vcelku  zdařilým zpracování  zvoleného  tématu. 
Námitky  lze  vést  směrem k malému  autorskému  přínosu,  práce  je  tak  spíše  kompilátem.  Účel 
diplomové práce však byl naplněn.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

• Trestný čin úvěrového podvodu v judikatuře Ústavního soudu České republiky..

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k     obhajobě  .

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 

V Praze dne 7. prosince 2010
                                                                                               

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
    vedoucí práce    
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