
 

 

 
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 

 
 

POSUDEK OPONENTA PRÁCE  

 
Téma práce :   Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu 

podle § 209 až 212 tr. zák. 
Autor :              Jiří Tauber 
Vedoucí diplomové práce:  JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
Oponent :         JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
Rozsah práce:  66 stran vlastního textu 
Datum odevzdání práce: 11. 4. 2017 
 
 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  
 
Téma trestného činu podvodu včetně speciálních skutkových podstat lze považovat za stále 
aktuální, téma speciálních skutkových podstat podvodu není v literatuře stále početněji 
zastoupeno. 

 
 

2. Náročnost tématu na: 
 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva hmotného, z oblasti 
kriminalistiky a z kriminologie; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal přiměřené množství údajů, z nich 
vhodně vybral relevantní informace; 

- použité metody – odpovídající tématu (diplomant používá běžné výkladové metody). 
 
 

3. Kritéria hodnocení práce: 
 

- splnění cíle práce – diplomant explicitně cíl práce nestanovil, ale lze za něj považovat 
detailní rozbor skutkových podstat jednotlivých speciálních trestných činů a pohled na 
kazuistiku těchto trestných činů. Vzhledem ke koncepci práce a předkládaným závěrům, jej 
lze považovat za splněný. 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce v zásadě logickou a 
přehlednou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Po úvodních kapitolách autor 
postupuje stran trestných činů podvodu od obecného ke konkrétnímu, kdy se věnuje 
trestnému činu podvodu, dále pak pojistnému podvodu, úvěrovému podvodu a dotačnímu 
podvodu.  Následuje okénko kriminologické a kriminalistické a vztah trestného činu 
podvodu k dalším trestným činům, kdy však v případě těchto kapitol je otázkou, zdali 
nemělo dojít k opačnému pořadí kapitol. Další kapitolou je komparace se slovenskou právní 
úpravou, finální pak závěr, kdy tuto kapitolu lze považovat za ucelené shrnutí celé práce 



spolu s kritickými názory na právní úpravu. 
- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autor užil standardní 

množství literatury, zejména však obecné,, zahraniční literatura bohužel absentuje. Lze 
ocenit hojné a přiléhavé užití judikatury. Poznámkový aparát je spíše bohatší, citace lze 
považovat za standardní.  

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – standardní. 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná. 
- jazyková a stylistická úroveň – práce má dobrou jazykovou úroveň. 

 
 

4. Případné další vyjádření k práci:  
Práce je standardním zpracováním zvoleného tématu. 
 

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 
• Vyjádřete se k závěrům vyplývajícím z komparace se slovenskou právní úpravou. 
 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 
 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 
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