ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je poskytnutí všeobecného úvodu do kriminalistické
balistiky. Práce vznikla na základě analýzy českých i zahraničních odborných textů a jejich
komparace, a byla doplněna o poznatky získané konzultací na Kriminalistickém ústavu Praha.
Jako taková přináší ucelený a aktuální pohled na obor kriminalistické balistiky v České
republice. Práce je rozdělena do osmi tematických kapitol následovaných seznamem použité
literatury, abstraktem a klíčovými slovy.
Kapitola první je úvodní a čtenáři představí smysl práce, její cíle a metody, jež jsou při
psaní použity. Kapitola druhá se blíže zaměřuje na historii a vývoj kriminalistické balistiky, a
to jak v zahraničí, tak v Československu. Kapitola třetí pak nabízí detailní odpověď na
základní otázku „Co je to kriminalistická balistika?“ Obsahuje definici oboru a čtenáři
poskytuje informace o hlavních cílech kriminalistické balistiky.
Čtvrtá až šestá kapitola představují jádro celé práce. Kapitola čtvrtá se zabývá objekty
zkoumání kriminalistické balistiky a je podle nich rozdělena do čtyř částí, které se detailněji
zabývají jednotlivými objekty: střelné zbraně, střelivo, předměty zasažené střelou, a další
hmotné a nehmotné předměty. Kapitola pátá se soustředí na balistické stopy a jako taková je
rozdělena do pěti částí: druhy balistických stop, jejich výskyt, povýstřelové zplodiny, proces
zajišťování balistických stop, a Ústřední sbírka balistických stop. Kapitola šestá, dodatečně
rozdělená do pěti částí, popisuje nejdůležitější metody kriminalistického balistického
zkoumání. Zabývá se identifikací zbraní (identifikační a neidentifikační zkoumání),
zkoumáním zbraní a střeliva, a zjišťováním dodatečných informací o střelecké události jako
trajektorie střely nebo vzdálenost střelby.
Vzhledem k tomu, že tato práce vzniká na půdě právnické fakulty, se kapitola sedmá
zaobírá právní stránkou kriminalistické balistiky. Kapitola je rozdělena do tří částí. Nejprve
popisuje právní aspekty držení zbraně podle českého práva a rozebírá budoucí úpravu, poté
rozebírá postavení střelných zbraní v trestním zákoníku, a nakonec se zaměřuje na znalce
v oblasti kriminalistické balistiky a jejich postavení v trestním řízení.
Závěry práce jsou prezentovány v kapitole osmé. Závěr se vrací k cílům práce, hodnotí
jejich splnění a nabízí výhled do budoucnosti kriminalistické balistiky. Představuje možnou
problematiku, s níž se obor bude muset vypořádat, a činí doporučení, která by zlepšila úroveň
kriminalistické balistiky v České republice.

