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Předložená  diplomová  práce  má  velmi  dobrou  úroveň.  Autorka  využila  poměrně 
široký okruh literárních  pramenů,  neškodilo by,  kdyby použila  alespoň některé  zahraniční 
prameny a provedla srovnání se stavem v cizině.

Velmi  pozitivně  je  třeba  ocenit,  že  autorka  podchycuje  aktuální  stav  poznání  a 
nejmodernější metody, používané v daktyloskopii. Ačkoliv by na první pohled mohlo zdát, že 
tento tradiční obor je již ustálený a nepřináší novinky, opak je pravdou – nové technologie 
(zejména  počítačové)  a  nové  materiály  umožňují  pokračovat  v dalším  rozvoji  oboru  a 
aplikovat jej k dříve neznámým účelům (např. biometrická identifikace). Kladně oceňuji též 
skutečnost,  že  diplomantka  uskutečnila  vlastní  experiment  k ověření  trvanlivosti 
daktyloskopických stop (str. 38, 39) v různých fyzikálních podmínkách.

Systematika práce je přehledná, text má slušnou jazykovou úroveň.

Pozitivně lze hodnotit doplnění textu řadou obrázků a ukázek písemných materiálů 
v textu a v příloze.

Závažnější věcné chyby jsem v práci neshledal. Z drobných připomínek lze uvést:

- str. 5 – v latinském názvu Purkyněho práce je písařská chyba („cuntanei“ - správně: 
„cutanei“);

- str. 13  –  výklad  o Kriminalistickém  ústavu  Praha  by  bylo  vhodné  doplnit 
konstatováním, že tento ústav v dnešní době vykonává v oboru daktyloskopie pouze 
část  centrálních  agend,  zatímco  rutinní  úkony  zajišťují  odbory  kriminalistické 
techniky  a  expertiz  na úrovni  krajských  ředitelství  Policie  ČR (zmínka  o tom je 
na str. 20) a kriminalističtí technici v územních útvarech Policie ČR;

- str. 63 – písařská chyba („stádium“ – správně „stadium“).

Diplomová  práce  je  způsobilá  k obhajobě,  při níž  by  se  diplomantka  měla  blíže 
zaměřit  na  otázku:  „Uplatnění  daktyloskopie  při dokazování  v trestním  řízení  (požadavky 
na zajištění a dokumentaci daktyloskopických stop, znalecký posudek, odborné vyjádření)“.

Práci předběžně klasifikuji stupněm výborně.

V Praze dne 7. června 2010.

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
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