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1. Aktuálnost  (novost  tématu): Diplomantka si  pro svou práci  zvolila  téma vybraných
problémů metodiky vyšetřování trestných činů proti životu. Ačkoliv jsou vražda a další
trestné činy proti životu relativně často zpracovávané v diplomových pracích, nejedná se
o téma neaktuální,  ba naopak. Způsoby jejich vyšetřování se neustále vyvíjejí  a s tím
vzniká i potřeba tento vývoj reflektovat.

2. Náročnost tématu na:

a. Teoretické znalosti

Autorka  v diplomové  práci  prokázala  dostatečné  teoretické  znalosti  jak  z hlediska
samotné  kriminalistiky,  tak  i  kriminologie  a  trestního  práva  hmotného  potřebné  k 
zvládnutí zvoleného tématu.   

b. Vstupní údaje a jejich zpracování

Diplomantka  prokázala  ještě  dostatečnou  orientaci  v odpovídajících  materiálech  a
dokázala oddělit pro svou práci podstatné zdroje od těch nepodstatných. 

c. Použité metody

Při vytváření své práce autorka používala standardních vědeckých metod typických pro
danou problematiku, tedy zejména analýzu a komparaci cizích textů.

3. Kritéria hodnocení práce:

a. Splnění cíle práce a samostatnost při jejím zpracování

Autorka si hned v úvodu vytyčila za cíl přiblížit postup orgánů činných v trestním řízení,
tedy  jejich  počáteční  a  následné  úkony  při  vyšetřování  vražd  (jenž  je  pak  možné
analogicky užít  i  při  vyšetřování  ostatních  trestných  činů  proti  životu  a  zdraví).  Lze
konstatovat,  že  byť oponent  nesouhlasí  s  premisou,  že lze postupy vyšetřování  vražd
použít i na vyšetřování ostatních trestných činů proti životu a zdraví, autorka ve své práci
takto obecně a nekonkrétně stanoveného cíle ještě dosáhla, a to samostatně a způsobem,
který odpovídá minimálním požadavkům na obdobný druh vědecké práce.

b. Formální členění práce a její logická stavba
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Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově i s přílohami
je vypracována na 76 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 67
stran. Nechybí abstrakt v českém a anglickém jazyce i seznam klíčových slov.

Text  sám  je  přehledně  strukturován  do  5  kapitol,  které  se  dále  člení  na  jednotlivé
podkapitoly. Takto pojatou strukturu autorka doplnila úvodem a závěrem, což odpovídá
obvyklému  způsobu  vnitřního  dělení  diplomových  prací.  V první  kapitole  se  autorka
zaměřila  na stručné představení  trestných činů proti  životu.  Druhá kapitola  se věnuje
kriminalistické charakteristice (prakticky vybraným kriminologickým aspektům) vražd.
Následuje kapitola o stopách. Těžiště práce by se zřejmě mělo nacházet v kapitole čtvrté
o metodice vyšetřování vražd, kde se autorka zaobírá předmětem a podněty vyšetřování
vražd,  počátečními  vyšetřovacími  úkony,  vyšetřovacími  verzemi  a  následnými úkony.
Poslední  kapitola  obsahuje  pojednání  o  přirodovědeckých  a  technických  metodách
vyšetřování vražd.  Diplomantka tak pro svou práci zvolila celkem logickou strukturu,
která čtenáři pomáhá v dobré orientaci v práci. Autorka při svém výkladu postupuje od
obecného ke konkrétnímu, což napomáhá lepšímu pochopení ze strany čtenáře.

c. Práce se zdroji (včetně využívání cizojazyčných zdrojů a citací): 

Autorka  s ohledem na  zvolené  téma  zvolila  ještě  dostatečný  a  reprezentativní  okruh
pramenů,  mezi  nimiž  však  zcela  absentují  ty  zahraniční  (slovenské  v  to  nepočítaje),
ačkoliv  téma  práce  není  omezeno  jen  na  českou  národní  úroveň.  Práci  by  rovněž
prospělo, kdyby autorka vycházela z většího počtu článků v odborných časopisech.

Autorka správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomantka však v případě
několika odkazů na internetový zdroj v rozporu s citační normou fakulty neuvádí datum
zobrazení, což je u tohoto nestálého média nezbytné. Přehlednosti odkazů na prameny
práce by rovněž prospělo využívání citačních zkratek (např. ibid., op.cit.).

d. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Hloubka autorkou provedené analýzy tématu se jeví s ohledem na rozsah práce jako ještě
dostačující.  Oponent  musí  diplomantce  vytknout,  že  až  často  zabředává  do poznatků
obecné kriminalistiky či kriminologie, které se samotným tématem (vyšetřování vražd,
popř. jiných trestných činů proti životu) nijak nesouvisí, práci zbytečně protahují a ničím
ji neobohacují (srov. např. podkapitoly o stopách, kapitolu 4.5 o následných úkonech a
celou kapitolu 5). Autorka jen minimálně vyjevuje na některé problémy svůj názor. Jejích
reflexí a polemik lze v práci nalézt jen pomálu. Práce tak představuje spíše kompilát zná-
mých poznatků než kritické zpracování tématu. Autorka s ohledem na studium právnické
fakulty celkem pochopitelně nevychází v práci z vlastních emperických poznatků. Tento
nedostatek se ovšem snaží místy kompenzovat přejatými případy z praxe (bohužel větši-
nou ze sekundárních zdrojů) k vykládané problematice, organicky zařazenými do textu,
které práci alespoň trochu „okořeňují“; škoda jen, že jich nebylo více a nebyly autorkou
blíže reflektovány.

e. Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Úprava  práce  je  na  dobré  úrovni.  Členění  do  jednotlivých  kapitol  a  podkapitol  je
přehledné a logické. Autorka zařadila do práce i grafy, jež zlepšují vizuální stránku práce.
Práce s poznámkovým aparátem je rovněž na požadované úrovni.

f. Jazyková a stylistická úroveň

Úprava  práce  je  na  slušné  úrovni.  Autorský  text  diplomantky  je  relativně  čtivý,  na
dostatečné stylistické úrovni, který je i pro laického čtenáře srozumitelný. Práce netrpí
velkým množstvím gramatických chyb a překlepů.
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4. Celkové zhodnocení a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Lze uzavřít, že předložená práce sice vykazuje určité nedostatky, které snižují její 
hodnotu, přesto autorce nelze upřít snahu o poctivé zpracování tématu. 

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě.

Při ústní obhajobě by měla diplomantka zodpovědět tuto otázku:
Jsou jakékoliv nálezy neznámých kosterních pozůstatků (byť se stopami násilné smrti)
kriminalisticky  relevantní?  Jakým  způsobem  se  v případě  nálezu  pouze  kosterních
pozůstatků zjišťuje identita mrtvoly?

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 3.

V Praze dne: 15. 4. 2019
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

oponent diplomové práce
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