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  Téma práce je stále aktuální a významné po teoretické i 

praktické stránce. Autor ji rozdělil do deseti pracovních 

kapitol, práce dále obsahuje úvod, závěr, seznam použité 

literatury, souhrny v českém i anglickém jazyce a přílohovou 

část. Po formální stránce má práce všechny náležitosti. 

Struktura práce je přehledná, jednotlivé kapitoly a jejich 

části na sebe logicky navazují.  Zvolené téma nepatří k nej- 

jednodušším, lze ale říci, že cíl práce, který si autor 

vytýčil v úvodním vstupu, byl v podstatě splněn. Výklad je 

srozumitelný a vcelku dostatečně podrobný. Kladně hodnotím 

samostatný přístup diplomantky ke zpracování práce i jeho 

snahu doplnit výklad přílohovou částí (ta je však poměrně málo 

obsažná) i praktickými příklady. Škoda, že autor v tomto směru 

nevyužil kontaktu s praxí a nezařadil a nerozebral některou 

(é) rekonstrukci (ce) z novější policejní praxe. Množství 

použitých pramenů je pro zpracování tématu tohoto zaměření 

postačující a autor prokázal schopnost s nimi pracovat 

(informace o systému Spheron na s. 47 je sice přínosná, chybí 

ale odkaz na její zdroj). Větší pozornost mohl autor věnovat 

závěrečné kontrole textu, je v něm řada zbytečných chybiček 

(např. s. 2, 3, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 28, 32, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 47, 50).  

Závažnější věcná pochybení jsem v práci neshledal. Jistými 

nepřesnostmi, příp. nedostatky jsou např.: na s. 7 chybí ve 

výčtu právních předpisů dnes platný Zákon č. 273/2008 Sb. o 

Policii ČR; na s. 18 popisovaná metoda nese správně název 

„Gerasimovova metoda“; na s. 41 (ve spodní třetině) má být 



zřejmě „...typově shodoval s osobou...“;  na s. 45-46 stálo 

možná za úvahu zmínit i výhody/nevýhody videozáznamu a 

fotografického snímání průběhu rekonstrukce.  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím 

stupněm – dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 1) Na s. 16 v podkap. 4.1. jste zmínil 

pojmy počáteční a konečná struktura místa 

činu. Mohl byste  je blíže objasnit a 

uvést na základě jakých podkladů se obě 

struktury rekonstruují? 

        2) Proč má plastická rekonstrukce obličeje 

podle lebky v kriminalistice zatím jen 

minimální využití? 
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