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K posouzení byla předložena diplomová práce Daniela Úlovce na téma:            

„ Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů – vybrané problémy.“ 

 Struktura práce i systematika výkladu je na požadované úrovni. Zvolené téma 

je nesporně tématem aktuálním. Obtížnost tématu spočívá v jeho interdisciplinárním 

charakteru. Značnou náročnost představuje potřeba zvládnutí poznatků z oblasti 

kriminalistiky, trestního práva, kriminologie, psychologie a sexuologie.  

Autor si zvolil velmi ambiciózní cíl: „…podat ucelený obraz o metodice 

vyšetřování znásilnění a na vlastním šetření soudních spisů poukázat na zásadní 

faktory ovlivňující proces poznání trestného činu znásilnění.“ (viz str,. 6). Tento cíl se 

diplomantovi zdařilo naplnit v možnostech účelu a rozsahu diplomové práce. 

Autorovi se zdařilo na základě použití historické metody, analýzy odborných 

pramenů a na základě vlastního terénního šetření vytvořit informačně bohatý a 

logicky sladěný celek. 

Přestože je práce psána kultivovaným jazykem, autor se nevyvaroval 

písařských chyb (např.  str.30 a str. 79). Autorovi lze vytknout, že výsledky terénního 

šetření neuplatnil již v teoretické části práce. 

Autor využil dostatečného množství odborné literatury jak české, tak i 

zahraniční provenience. Práce s literaturou je na požadované úrovni. Na některých 

místech však spatřuji nejednotnost ve způsobu citací (viz např. citace č. 43; 44; 45). 

  

Celkově lze hodnotit předloženou diplomovou práci jako práci zdařilou, která 

nesporně naplňuje všechny požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Proto 

ji doporučuji k obhajobě. 

 Otázka pro obhajobu: 

1) Objasněte, proč je tak vysoké procento objasněnosti u tr, činů znásilnění. 

2) Obhajte Vámi uváděné kritérium dělení vyšetřovacích situací na situace 

příznivé a situace nepříznivé (viz str. 43). 
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