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 Předložená diplomová práce má vyhovující strukturu i systematiku výkladu. Práce tvoří 

logicky provázaný celek. 

 

 Zvolené téma je nesporně aktuální, práce je psána vcelku kultivovaným jazykem. Práce 

s literárními prameny je na některých místech poněkud nepřesná. Tak např. učebnice Porada V. 

Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: A. Čeněk, 2007 je chybná, neboť učebnici 

zpracovával kolektiv autorů a to v odkazech chybí. Stejné je to i u prací J. Strause,  Z. Konráda 

a Svobody, což nepřičítám neznalosti, ale jakési ležérnosti (nedbalosti) při zpracování práce. 

 

Autorkou vymezený cíl „…komplexně zhodnotit odvětví daktyloskopie a to již od jejího 

vzniku…“ (str. 1), je poněkud ambiciózní. Předložená práce má kompilační charakter bez hlubší analýzy. 

Tomu odpovídá i metoda dosažení cíle – popis. Jako klad práce je třeba vyzdvihnout skutečnost, že 

autorka projevila značný zájem o řešenou problematiku konzultacemi na pracovišti OKTE, přičemž 

sama získávala praktické zkušenosti na pracovišti OKTE a založila vlastní fotoarchiv, jehož obsah 

využila v diplomové práci jako prostředek názornosti. Práci autorka doplnila vhodnými přílohami. 
 

 Diplomová práce by měla prokázat, že je autorka schopna kriticky analyzovat danou 

problematiku a na základě této analýzy vymezit palčivé problémy a eventuálně navrhnout 

způsoby jejich řešení. Autorka převážně zůstává u popisu a své názory vyjadřuje zejména 

v závěrečné pasáži Autorka využila ke zpracování práce poměrně široký okruh literárních 

pramenů české i zahraniční provenience, což lze kladně hodnotit a svým způsobem tato 

skutečnost zvyšuje úroveň předložené práce.  

  

  Celkově lze práci hodnotit jako práci zdařilou, která vyhovuje požadavkům kladeným 

na tento typ práce. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě, při níž by 

diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 

 

1) Jaké jsou výsledky zahraničních výzkumů zajišťování daktyloskopických stop na lidské kůži. 

2) Je možné, aby při 100% shodě stopy a otisku známého původu bylo možno vyvrátit závěr o 

totožnosti? (viz str. 76-77) 

 

 Práci předběžně klasifikuji stupněm „ výborně“ 
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