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Téma práce je stále aktuální a významné po teoretické i 

praktické stránce. Autorka ji rozdělila do pěti pracovních 

kapitol, práce dále obsahuje úvod, závěr, seznam použité 

literatury a příloh, přílohovou část a souhrn v anglickém 

jazyce (ve výtisku, který jsem měl k dispozici, chybí český 

souhrn uvedený v „Opatření děkana č. 7/2010“). Jinak má práce 

po formální stránce všechny náležitosti. 

Práce je členěna přehledně, jednotlivé kapitoly a jejich 

části na sebe logicky navazují. Výklad je sice vcelku 

dostatečně podrobný, ale spíše obecný. Méně pozornosti je 

věnováno možným problémům, příp. chybám při ohledání. Kvalitu 

práce by zvýšily příklady z praxe, příp. jejich rozbor (buď 

z literatury, nebo získané kontaktem s praxí, o němž se  

autorka zmiňuje v úvodu práce). Množství použité literatury je 

pro zpracování tématu tohoto zaměření vcelku postačující a 

autorka prokázala schopnost s ní pracovat. Na s. 20 (asi 

uprostřed) a s. 22 (6 ř. shora) by bylo vhodné na práce Němce 

a Chmelíka odkázat pod čarou. Trochu větší pozornost ale mohla 

autorka věnovat závěrečné kontrole textu, je v něm řada 

chybiček a překlepů (např. s. 8, 9 (2x), 11, 21, 24, 26, 29, 

30, 39, 41, 48, 50), v jednom místě i gramatické chyby (s. 12, 

2 ř. shora - ...věci ...byli ...sloužili).  

Závažnější věcná pochybení jsem v práci neshledal. Drobnou 

připomínku mám ke s. 10 ad c) – tvrzení autorky není zcela 

přesné. Za jistých podmínek lze odpor osoby překonat i 



přiměřeně fyzicky (§ 114 odst. 4 TŘ). Diplomovou práci dopo- 

ručuji k obhajobě a předběžně hodnotím stupněm – dobře. 

 

 

Otázky k obhajobě: 1) Předběžné ohledání mrtvoly lékařem na 

místě nálezu. Jaké informace jsou v této 

fázi pro kriminalisty  nejvýznamnější? 

        2) Mikrostopy a jejich informační hodnota. 
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