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Předložená diplomová práce diplomantky Kateřiny Kulhánkové byla odevzdána na
katedru trestního práva PF UK dne 26. 3. 2012. Předložená práce v rozsahu 63 stran textu má
vcelku logickou strukturu i systematiku výkladu.
Problematika taktiky výslechu je problematikou stále aktuální. Toto téma je
zajímavým nejen z hlediska kriminalistické a trastěprávní teorie, ale i kriminalistické praxe.
Zpracování tématu je náročné zejména s ohledem na problémy získávání zdrojů a
jednotlivých vhodných praktických příkladů jako prostředků názornosti, pokud diplomantka
nemá přístup k vyšetřovacím spisům. Současně je třeba upozornit i na obtížnost volby
použitých metod, neboť samotné téma determinuje jejich výběr a použití. Autorka zvolila
metody teoretického bádání, zejména kritickou a srovnávací nanalýzu odborné literatury,
právních předpisů, judikátů a dalších materiálů, kterých shromáždila dostatečné množství.
Diplomantka současně prokázala znalost práce s literaturou a citace uvádí v souladu s ČSN o
bibliografických citacích.
Za cíl práce si diplomantka zvolila upozornění na základní metody a postupy výslechu
a na jejich hodnocení. Cíl se diplomantce podařilo splnit. Z práce je patrné, že diplomantka
zvolenou problematiku zvládla a prokázala orientaci v ní. Pozitivním se jeví i ta skutečnost, že
se neuchyluje k pouhému popisu, ale vyslovuje i své názory, které by mohly být podnětem
de lege ferenda (viz str. 16) kde autorka polemizuje s ustanovením § 56 tr. řádu a uvádí
vcelku logické argumenty na podporu svého názoru. I na jiných místech práce se může
čtenář setkat s vlastními názory a závěry diplomantky.
Práce je psána vcelku kultivovaným jazykem. Celkový dojem však kazí písařské chyby.
Otázka k obhajobě:
1) Co je to „psychologický kontakt“ a co se děje, pokud se jej nepodaří navázat.
2) Uveďte Váš názor na výsledky výzkumu emocí a lhaní ve výslechové praxi.
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce, a proto ji
doporučuji k obhajobě.
Předběžné hodnocení práce. Velmi dobře
V Praze dne 16. 4. 2012
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