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Miloš Bohoněk odevzdal svoji diplomovou práci na téma KRIMINALISTICKÁ BALISTIKA
dne 22. 11. 2016 na katedru trestního práva PF UK Praha. Diplomová práce je zpracována
v rozsahu 97 stran textu včetně seznamu literatury, vhodných příloh, resumé a klíčových
slov.
Struktura diplomové práce a systematika výkladu je na požadované úrovni. Autor
toto interdisciplinární téma uchopil promyšleně s určitým stupněm profesionality. Autor
neopominul technické, kriminalistické i právní přístupy k řešené problematice, zejména
právní režim střelných zbraní. Diplomant prokázal značný zájem o zpracovávanou
problematiku, zvládnutí zadaného tématu a orientaci v něm. Kladně lze hodnotit i práci
s literaturou, zejména využití odborných titulů zahraniční provenience.
Práce je psána vcelku kultivovaným jazykem, velmi pečlivě a text je doplněn
vhodnými vyobrazeními. Přesto se diplomant nevyvaroval písařských chyb a některých
nepřesností v citacích (např. str. 11; 76).
Problematika kriminalistické balistiky je problematikou stále aktuální. Zvolené téma
je náročné zejména s ohledem na problémy získávání zdrojů informací z kriminalistické
praxe, pokud diplomant nemá přístup k vyšetřovacím nebo k soudním spisům či znaleckým
posudkům. To konec konců determinuje i volbu cíle diplomové práce, stejně jako volbu
metod dosažení těchto cílů. Za cíl si diplomant zvolil: „…nabídnout čtenáři ucelený přehled o
základech kriminalistické balistiky“ (viz str. 2), což se mu daří. V souladu s okolnostmi
determinujícími cíl práce, autor využil zejména metody popisu, srovnávání a analýzy
literárních pramenů, jakož i konzultací s experty KÚ PČR. Diplomantovi se zdařilo vytvořit
uspořádaný systém komentovaných poznatků, doplněný řadou kazuistik. V závěrečné části
práce vyslovil svůj názor k problematice právní úpravy držení zbraní v ČR.
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce, a proto
ji doporučuji k obhajobě.
Otázka k obhajobě: 1) Vyslovte a obhajte svůj názor na diskutované zpřísnění právního
režimu držení zbraní.
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