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 Diplomová práce má slabší úroveň. 

 

Autorka se seznámila se základními tuzemskými literárními prameny, kterých ovšem 

není mnoho a proto by nepochybně  práci prospělo, kdyby se bývala pokusila obohatit 

literární zdroje též o práce zahraniční provenience.  

 

Diplomantka nezvolila správný literární styl; přistoupila k problematice popisně, 

na některých místech má text spíše povahu instruktážní příručky (např. str. 39, 40). Chybí 

kritická analýza poměrně častých pochybení, jichž se orgány činné v trestním řízení 

při ohledání dopouštějí (příkladů by se např. v Kriminalistickém sborníku nebo v judikatuře 

nalezlo dostatek). Použité prameny autorka toliko reprodukuje, nezaujímá k nim vlastní 

stanoviska. 

 

Škoda, že v textu práce nejsou uplatněny příklady z kriminalistické praxe, načerpané 

alespoň z časopisecky publikovaných případů. Obohacení textu o grafické přílohy je sice 

vítané, chybí však jejich propojení s obecným výkladem.  

 

Systematika práce je přehledná, jazyková úroveň je spíše slabší. V textu se vyskytuje 

větší množství neopravených gramatických chyb (např. str. 12, 2. ř. shora – „věci… byli, 

…sloužili“), časté jsou chyby v interpunkci (např. str. 11, 12, 13, 14, 21, 38, 39). 

 

Závažnější věcné chyby jsem v práci neshledal. Z dílčích pochybení lze zmínit: 

- str. 4, 3. odst. – věta začínající slovy „Pomocí ohledání…“ navozuje dojem, jakoby 

subjekty ohledání byli kriminalistický technik, expert či jiný odborník; ve skutečnosti 

subjekty ohledání jsou orgány činné v trestním řízení, jak se ostatně správně uvádí 

v dalším textu (str. 20); 

- str. 36 – není jasné, co znamená termín „technický znalecký posudek“. 

 

V práci postrádám zmínku o nových dokumentačních metodách místa činu (např. 

metoda blízké fotogrammetrie, metoda GPS). Závěr práce je velmi lapidární, chybí alespoň 

letmé naznačení žádoucích inovací. 

 

Doporučuji diplomovou práci připustit k obhajobě. Při ní by se studentka měla zabývat 

otázkou: 

 

„Určení hranic ohledání místa činu“.  

 

Práci předběžně klasifikuji stupněm dobře. 

 

V Praze dne 29. května 2011. 

 

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.  


