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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Ohledání místa činu má z důkazního, jakož i operativně pátracího hlediska
nezastupitelný význam pro trestní řízení. Místo činu představuje ohnisko stop, které po
sobě pachatel zanechal. Na základě ohledání místa činu lze vytyčit vyšetřovací verze a
je významné z hlediska dalšího postupu ve vyšetřování. Aktuálnost tématu je podpořena
rapidním rozvojem technologií, které umožňují proces ohledání místa činu zjednodušit a
daleko detailněji zadokumentovat.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Náročnost zvoleného tématu spočívá v jejím interdisciplinárním charakteru. Jeho
zpracování vyžaduje znalosti nejen kriminalistiky a trestního práva procesního, nýbrž i
policejních zákonů a přírodních věd. Diplomantka pracuje s pestrou škálou tuzemských
i zahraničních pramenů, tyto konfrontuje s vlastními poznatky a názory, na jejichž
základě formuluje návrhy de lege ferenda. Použité metody odpovídají předmětu
zkoumání (analýza s prvky syntézy, komparace).

3.

Formální a systematické členění práce
Diplomová práce je přehledně a logicky členěna do osmi kapitol. Úvodní kapitoly jsou
věnovány terminologii (druhy a subjekty ohledání, místo činu z trestněprávního a
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kriminalistického hlediska), základním zásadám ohledání místa činu, dále historickým
základům ohledání místa činu na území České republiky. Jádrem práce je kapitola pátá
až osmá, které jsou věnovány rozboru jednotlivých způsobů provádění ohledání,
praktickým postupům na místě činu, dokumentaci ohledání. Platnost svých hypotéz
autorka ověřuje prostřednictvím rozhovoru s příslušníky Policie České republiky.
Aplikaci poznatků z kriminalistické taktiky v oblasti ohledání místa činu demonstruje
na případu vloupání do směnárny a navrhuje taktický postup výjezdové skupiny na
místě.

4.

Vyjádření k práci
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Ačkoliv dané téma
svádí k popisnosti, diplomantka se s tímto faktem dokázala vhodně vypořádat, a to
jednak uváděním příkladů z praxe na podporu své argumentace, jednak průběžným
srovnáním kriminalistické taktiky se Spojenými státy americkými. Ohledání místa činu
patří ke klasickým tématům kriminalistické vědy. Diplomantka se nespokojila
s kompilací závěrů uvedených v literatuře, nýbrž k tématu sama kreativně přistupovala a
závěry literatury podrobila kritice, na základě které formuluje návrhy na zlepšení
kriminalistické taktiky v oblasti ohledání místa činu. Nevyhýbá se ani otázkám, na které
v literatuře není jednotný názor (např. postup výjezdové skupiny). Ocenit je třeba
zejména pojetí osmé kapitoly o aplikaci kriminalistické taktiky v oblasti ohledání místa
činu na příkladu vloupání do směnárny EURO včetně návrhu vzoru protokolu o
ohledání místa činu v souladu s ust. § 113 trestního řádu. Lze uzavřít, že práce splňuje
požadavky kladené na diplomové práce.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Diplomantka cíl práce, tj. vysvětlení, proč
je ohledání místa činu považováno za
základní
odrazový
můstek
celého
vyšetřování, a jak se od sebe liší odborná
literatura
zabývající
se
touto
problematikou a praktické příručky,
potažmo faktické postupy policistů,
splnila.
Samostatnost při zpracování tématu Práce nevykazuje znaky plagiátorství,
včetně zhodnocení práce z hlediska samostatnost při zpracování byla dodržena.
plagiátorství
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Logická stavba práce

Předložená práce má logickou strukturu
(viz výše)
Práce se zdroji (využití cizojazyčných Autorka vychází z pestré palety odborných
zdrojů) včetně citací
informačních zdrojů, využívá i zahraniční
literaturu
(zejm.
anglo-americké
provenience). Formátování práce je
jednotné, autorka aplikuje platnou citační
normu ISO 690.
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu V tomto směru lze práci rozdělit na dvě
k tématu)
části. Část první zabývající se terminologií,
základními zásadami ohledání místa činu a
jeho historickými kořeny má spíš
deskriptivní charakter. Přínosnou je druhá
část práce, v níž diplomantka analyzuje
jednotlivé způsoby provádění ohledání,
dokumentaci a praktické postupy na místě
činu, tyto prověřuje prostřednictvím
rozhovoru s příslušníky Policie České
republiky a prezentuje své vlastní návrhy
na provádění ohledání místa činu.
Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Grafické zpracování práce je na vysoké
úrovni. Diplomantka prezentovala materii
pomocí obrázků a tabulek.
Jazyková a stylistická úroveň
Práce prošla pečlivou technickou redakcí,
písařské nedostatky v podobě chybějících
písmen, teček nebo závorek se vyskytují
jen minimálně.
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

V rámci ústní obhajoby nechť se diplomantka vyjádří k informační hodnotě mikrostop.
Práci doporučuji k obhajobě.

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň
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V Praze dne 26. června 2020
JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.
oponent diplomové práce
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