
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Marka Jančíka na téma 

Úplatkářské trestné činy 

Téma oponované diplomové práce je velmi aktuální. Korupce náleží k sociálně 

patologickým jevům, rozšířeným ve většině zemí, se kterým si naše společnost dosud 

neporadila a jen velmi omezeně se jí daří tento jev potlačovat.  

Diplomant přistoupil k tématu po prostudování širokého okruhu odborných pramenů, které 

uvádí v seznamu použité literatury a které správně cituje. Práce se tedy opírá o širokou 

pramennou základnu. 

Diplomant se soustředil na juristický přístup při zkoumání tématu, a to na hmotněprávní 

rovinu. Postupuje od obecného ke zvláštnímu, když nejprve v úvodních částech své práce 

rozlišuje mezi korupcí a úplatkářstvím, a dále odlišuje ohnisko právní úpravy, které záleží 

v úplatkářských trestných činech v desáté hlavě zvláštní části, od jiných trestných činů 

postihujících korupci, například v hospodářské soutěži, při veřejných zakázkách, při veřejné 

dražbě, ve volbách etc. Osnovu diplomové práce považuji za správnou a logickou, jednotlivé 

části práce na sebe vhodně navazují. 

Práce má všechny formální náležitosti vyžadované pro diplomovou práci, nechybí ani 

abstrakt a seznam zkratek. 

Pokud jde o rozbor platné právní úpravy, diplomant správně poukazuje na její četné 

nedostatky, záležející mimo jiné v tom, že platná právní úprava používá příliš obecných či 

neurčitých pojmů. Na druhé straně ovšem existuje nebezpečí, že zákonodárce ve snaze 

vystihnout všechny možné formy korupčního jednání sáhne po kazuistických skutkových 

podstatách, kterými se bude snažit zpřesnit trestní odpovědnost. Uvádím tuto okolnost proto, 

že diplomant v obsahu práce na několika místech kritizuje platnou právní úpravu pro její 

přílišnou obecnost. 

K obsahu práce neuplatňuji věcnou připomínku. Z obsahu práce je patrné, že autor využívá 

široce použitou literaturu, že má koncepční myšlení při návrzích de lege ferenda a že umí 

vytvořit odborný text na dané téma na výborné úrovni. 

Otázka k obhajobě: Možnosti postihu korupce v soukromé sféře. 

Hodnocení diplomové práce: výborně 

 

 

V Praze 1. 8. 2015                                                          JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  


