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Diplomová práce má slabší úroveň. Věnuje se jak aspektům kriminalistickým, tak 

souvisejícím otázkám trestněprocesním. 

 

Okruh literárních pramenů, z nichž autor vycházel, je omezen pouze na tuzemské 

zdroje. Protože novějších literárních pramenů k tomuto tématu je v tuzemsku velký 

nedostatek, je škoda, že nebyly využity žádné zahraniční literární prameny, které by se při 

důkladném hledání v katalozích nepochybně daly nalézt (např. monografie Büring, A.: Die 

geistige und praktische Tatrekonstruktion im Lichte der kriminalistischen Denklehre. 

Stuttgart : Boorberg, 1992). Kladem je uvedení alespoň některých praktických příkladů, jejich 

analýza je však málo důkladná.  

 

Systematika práce je vcelku vhodná. Nedostatkem je nízká jazyková úroveň textu 

s mnoha gramatickými a syntaktickými chybami a neopravenými překlepy (např. „děti se 

vrátili“ - str. 14; „stádium“ – str. 19, 40, 42 a jinde), formulace jsou často nedbalé a matoucí. 

 

Z dílčích pochybení lze např. uvést: 

- str. 7 – je citován již neplatný zákon o Policii ČR č. 283/1991 Sb. (dnes platí zák. 

č. 273/2008 Sb.); 

- str. 14 – není jasné, proč diplomant používá číslování paragrafů podle dnes již 

neplatného trestního zákona č. 40/1961 Sb.; 

- str. 36 – výklad o „psychologických předpokladech… na straně vyšetřovatele“ 

obsahuje pouhé banality (typu: „měl by mít jisté morální vlastnosti“…), které jsou 

bez jejich konkretizace bezcenné; také tvrzení o „psychologickém boji mezi 

obviněným a pachatelem“ je zmatené; 

- str. 37, 1. ř. shora – nikoli „tr. zákona“, nýbrž „tr. řádu“; 

- str. 41, 12. ř. shora – není mi jasné, proč by se figurant měl „neshodovat“ 

s osobou, kterou má představovat; 

- str. 45 – zde popsané postupy videodokumentace je nadnesené označovat jako 

„principy; 

- str. 47 – chybí odkaz na literární pramen, pojednávající o systému Spheron; 

- str. 48 (a na jiných místech) – chybí odkaz na „empirický výzkum“, který není 

nijak identifikován. 

 

Předložená práce ještě vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce, a proto 

může být připuštěna k obhajobě. Při ní by se diplomant měl zaměřit na otázku: „Potíže, chyby 

a nedostatky, vyskytující se při rekonstrukci trestného činu.“. 

 

Návrh klasifikace: dobře. 

 

V Praze dne 15. srpna 2011 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 


