
Při výběru tématu mé diplomové práce jsem měla zcela jasnou představu o tom, že by téma 

mělo být z oboru trestního práva či kriminalistiky, neboť trestní právo a kriminalistika jsou pro mne 

tzv. ,,srdeční záležitostí“. 

Téma ohledání místa činu jsem si  zvolila z toho důvodu, že si myslím, že ohledání místa 

činu  je  vůbec  jedním z  nejdůležitějších  procesních  úkonů  v  rámci  trestního  řízení  a  pouze  za 

předpokladu správného a důkladného ohledání může být pachatel usvědčen a následně odsouzen za 

spáchaný trestný čin. Význam ohledání místa činu spatřuji v tom, že jde o jediný způsob, jak mohou 

orgány  činné  v  trestním  řízení  získat  informace  o  kriminalisticky  relevantní  události  přímo, 

nezprostředkovaně. 

Diplomová  práce  se  skládá  z  pěti  kapitol,  které  nás  postupně  uvádí  do  problematiky 

ohledání místa činu. 

První kapitola je úvodní a vymezuje ohledání jako kriminalistickotaktickou metodu. Tato kapitola je 

rozdělena do šesti částí. První část vysvětluje pojem, podstatu a význam ohledání. Druhá část se 

zabývá právní úpravou ohledání. Třetí část popisuje druhy ohledání. Čtvrtá část se zabývá zásadami 

ohledání.  Pátá  část  popisuje  subjekty  ohledání.  Šestá  část  se  zabývá  negativními  okolnostmi 

ohledání. 

Druhá kapitola se nazývá ohledání místa činu a je rozdělena do čtyř částí. První část vysvětluje 

pojem místa činu. Druhá část vysvětluje pojem ohledání místa činu. Třetí část pojednává o přípravě 

ohledání místa činu. Čtvrtá část se zabývá problematikou prvního zásahu na místě činu. 

Třetí kapitola se nazývá taktika a metodika ohledání místa činu a je rozdělena do dvou částí. První 

část  pojednává o taktice ohledání  místa  činu,  tedy pojednává o postupu subjektů provádějících 

ohledání v jednotlivých fázích, od předběžného ohledání přes detailní ohledání až k závěrečné fázi 

ohledání. Druhá část se zabývá metodikou ohledání místa činu, tedy podrobně vysvětluje jednotlivé 

metody používané při ohledání místa činu.

Čtvrtá kapitola se nazývá dokumentace ohledání místa činu a je rozdělena do pěti částí. První část 

pojednává o významu kriminalistické dokumentace. Druhá část se zabývá protokolem o ohledání 

místa činu. Třetí část se zabývá fotografickou dokumentací. Čtvrtá část se zabývá topografickou 

dokumentací. Pátá část se zabývá videodokumentací.

Pátá  kapitola  se  nazývá  zvláštnosti  ohledání  místa  činu  a  kriminalistické  dokumentace  při 

vyšetřování požárů, výbuchů a havárií.

Diplomovou práci jsem koncipovala tak, abych v ní zachytila jak teoretickou tak praktickou 

stránku ohledání místa činu. 



Cílem této diplomové je podat ucelený výklad o ohledání a práci na místě činu, zdůraznit 

význam ohledání  místa  činu jako neopakovatelného a  nenahraditelného úkonu a  zdůraznit  jeho 

důležitý  význam  při  vyšetřování  trestné  činnosti.  Také  jsem  chtěla,  aby  každý  kdo  si  mojí 

diplomovou práci přečte, pochopil že při ohledání místa činu musí orgány činné v trestním řízení 

respektovat zákonné požadavky na ně kladené. Výsledky ohledání mohou mít důkazní charakter 

pouze za předpokladu, že byly úkony provedené v rámci ohledání v souladu s trestním řádem.  


