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 Předložená diplomová práce obsahuje 66 stran testu a je přehledně a 

logicky členěna do úvodu, pěti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je pěkná. 

Okruh použité literatury je poměrně obsáhlý a zahrnuje i práce zahraničních 

autorů. Práce je doplněna ilustrativními přílohami. Předložená práce po formální 

stránce splňuje všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku sice tradiční, avšak 

přesto dosti obtížnou s ohledem na některé neujasněné interpretační a aplikační 

otázky s ní související. Zpracování tématu je aktuální a přínosné. Práce je 

přiměřeně náročná jak na zpracování pramenného materiálu, tak i na vlastní 

zpracování. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejprve věnuje kriminologickým aspektům analyzovaného 

společenského jevu. Byť se zde diplomant ve značné míře opírá o odbornou 

literaturu, je podaný výklad přehledný a dostatečně ilustrativní. Nesporně lze 

souhlasit s tezí, že jednou z podmínek nárůstu kriminality po roce 1989 byla 

absence řádného právního rámce „nových“ ekonomických aktivit. 

 

 Dále se práce zabývá vývojem právní úpravy trestných činů, jejichž 

podstatou je podvodné jednání, na našem území.  Kritika odlišné trestněprávní 

ochrany různých forem vlastnictví je zajisté důvodná, nicméně místy diplomant 

připisuje politický podtext i ustanovením ideologicky zcela indiferentním. Snaha 

o srovnání měnících se právních úprav je nesporně chvályhodná. V partiích 

věnovaných současné právní úpravě se diplomant při popisu a výkladu 

zákonných znaků zkoumaných trestných činů důsledně opírá o odbornou 

literaturu a o judikaturu. Věcná pochybení zde nenalézáme. 

 

 Následující kapitola práce představuje zajímavý exkurz do vybraných 

zahraničních úprav (Německo, Polsko). I zde se diplomant záslužně snaží o 

komparaci s českou úpravou.  

 



 

 Poslední kapitola práce se zabývá rozborem soudní judikatury ke 

zkoumaným trestným činům.  

 

 V závěru své práce diplomant stručně shrnuje poznatky, ke kterým ve své 

práci dospěl a formuluje své závěry. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. 

Diplomant prokázal, že se seznámil s problematikou, která je předmětem práce, 

včetně jejího dosavadního zpracování v odborné literatuře i v judikatuře. Patrně 

snaha zúročit takto získané poznatky vedla k tomu, že místy je práce pod 

zjevným vlivem použitých pramenů. Bez ohledu na tuto výhradu však diplomant 

prokázal svoji schopnost samostatné odborné práce a vytyčený cíl jeho 

diplomová práce splňuje.  

 

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by se mohl diplomant vyjádřit k otázce, zda 

se žalobce v občanském soudním řízení může dopustit podvodu tím, že ve své 

žalobě úmyslně uvede nepravdivá tvrzení (například že žalovaný dluh ještě 

nezaplatil), čímž uvede soud v omyl a ten mu v rozsudku přizná plnění, čímž 

žalovanému vznikne majetková škoda. 

 

Předběžná klasifikace: velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 19.3.2013 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

         vedoucí diplomové práce 

 

 


