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1. Aktuálnost (novost) tématu. Téma „Taktika výslechu“ je nesporně aktuálním tématem 

v oblasti kriminalistiky, psychologie a trestního práva  procesního. Jedná se o tématiku 

nadčasovou. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody. Zvolené téma je značně náročné na nutnost interdisciplinárního přístupu ke 

zpracovávanému tématu, získávání vstupních údajů z kriminalistické praxe. Tomu 

odpovídá i náročnost volby metod zpracování. 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členění práce je vyhovující.  

4. Vyjádření k práci 

Autorka zvolila originální cíl práce, když píše: „…bych se ráda pokusila zjistit, zda se 

skutečně taktiky využívají tak, jak jsou teoreticky  popsány a zda orgány činné v trestním 

řízení dodržují v přístupu k vyslýchaným etické a zákonné zásady.“ (viz str. 2). 

K dosažení tohoto cíle zvolila analyticko-deskriptivní metodu, komparativní metodu a 

metodu kritické analýzy literárních pramenů. Autorka uchopila zpracovávané téma 

zajímavým způsobem, když se jí podařilo propojit nejen požadavky interdisciplinárního 

přístupu k řešení zájmové problematiky, ale i přímé propojení kriminalistické teorie a 

praxe.   

 

 



5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl jednoznačně naplněn 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Samostatnost práce nemohu posoudit, tu 

může posoudit vedoucí práce.  

Logická stavba práce 
Práce tvoří logicky spjatý celek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka využila dostatečného 

množství odborných pramenů české i 

zahraniční provenience. Prokázala znalost 

práce s odbornými prameny. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka analýzy zájmových problémů je 

dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava práce je na vyhovující úrovni 

Jazyková a stylistická úroveň 
Přestože je diplomová práce psána vcelku 

kultivovaným jazykem, diplomantka se 

nevyvarovala písařských chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
Výborně 

 

Otázka na obhajobu: Blíže objasněte svůj postoj ke způsobu formulování otázek dle 

amerických kriminalistů (viz str.25-27). 
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