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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

 

Jméno diplomantky:         Karolína Vidnerová 

Téma a rozsah práce: Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané        

problémy) 

67 stran textu + seznam literatury 

Datum odevzdání práce: 19. 3. 2019 

 

Předložená diplomová práce má interdisciplinární povahu, věnuje se trestněprávní, 

kriminologické a kriminalistické problematice. Je zaměřena pouze na vybrané problémy 

daného tématu, což lze pokládat za účelné, protože celý obsah metodiky vyšetřování trestných 

činů proti životu by přesáhl rozsah, stanovený pro tento typ kvalifikačních prácí.  

 

 Autorka čerpala z poměrně rozsáhlého okruhu literárních pramenů české provenience, 

poznatky z nich získané jsou však převážně toliko reprodukovány a jen zřídkakdy jsou 

kriticky hodnoceny či komentovány. Zahraniční literatura nebyla využita. byť jí existuje velké 

množství. Kladně je možno hodnotit obohacení textu o popis praktických příkladů 

z kriminalistické praxe a o soudní judikaturu, chybí však jejich hlubší hodnocení. Vzhledem 

k povaze tématu by si hlubší pozornost zasluhovala literatura z oblasti soudního lékařství. 

Některé použité prameny, zejména ty, jež popisují „slavné“ kriminální případy, mají povahu 

spíše populárně publicistickou a faktografickou. Jejich využití v diplomové práci je sice 

možné, avšak zasloužilo by si kritický odstup a upozornění na jejich slabiny.  

 

Systematika práce je přehledná a umožňuje dobrou orientaci v textu. Obecný výklad je 

vhodně doplněn grafickou a fotografickou dokumentací. Škoda, že tato dokumentace není 

nijak propojena s vlastním textem práce (např. odkazováním na ni anebo hodnocením její 

kvality). 

 

Větší pozornost by si zasluhovalo detailnější rozlišení role lékaře při vyšetřování vražd 

(znalec; odborník – konzultant). Vysvětlení pojmu „negativní okolnosti“ (str. 28, 29) je 

nejasné. 

 

Diplomantka se na několika místech pokusila v náznacích vyjádřit svůj polemický 

přístup k otázkám, jejichž řešení je v teorii a praxi kontroverzní; její úsudky jsou však 

nedostatečně argumentovány a vyznívají příliš apodikticky. 

  

 Jazyková stránka je vcelku kultivovaná, přesto se diplomantka nevyvarovala některých 

pravopisných a formulačních chyb (např. str. 26 – „stádium“; str. 36 – „bylo dospěno 

k názoru“). 
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 Závěr diplomové práce (str. 66, 67) je příliš lakonický, neobsahuje žádné náměty 

na zdokonalení teorie a praxe.    

  

Závažné věcné chyby se v diplomové práci nevyskytují.  

 

 Diplomová práce má toliko průměrnou úroveň, avšak splňuje požadavky kladené 

na tento druh prací.  

 

Při obhajobě by diplomantka měla zodpovědět otázky: 

 

1. Specifika vyšetřování v případech pohřešovaných osob. 

2. Postup při prověřování verze o nutné obraně, předložené obhajobou. 

 

 

Práci předběžně klasifikuji stupněm dobře. 

 

 

V Praze dne 10. dubna 2019. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 


