
Oponentní posudek 

Název práce: Technické zkoumání listin a platidel, technická ochrana proti padělání. 

Diplomantka:  Martina ŠTALMACHOVÁ 

 K posouzení byla dne 7. 11. 2011 odevzdána diplomová práce Martiny 

ŚTALMACHOVÉ na téma „Technické zkoumání listin a platidel, technická ochrana 

proti padělání“ v rozsahu 76 stran textu včetně vhodně zvolených příloh. Struktura 

práce a systematika výkladu je vyhovující. 

 Zpracovávané téma je nesporně aktuální, náročné na znalosti zejména 

technického charakteru, propojené se znalostmi trestního práva hmotného a práva 

správního. Diplomantka si vymezila cíl své práce dosti obecně a velice široce, když 

na str. 1 uvádí „Cílem této diplomové práce je vytvoření uceleného souboru, který by 

prezentoval všechny dílčí oblasti patřící k danému tématu.“ Z tohoto pohledu se zdá 

být již samotný předpoklad naplnění takto vymezeného cíle problematický. Použité 

metody v úvodu práce diplomantka nedeklaruje. Podle oponenta autorka použila 

zejména metody popisu, analýzy literárních rešerší atp. Ačkoliv téma přímo nabízí 

možnosti využití metod empirického průzkumu, diplomantka na něj rezignovala.  

Při zpracování práce diplomantka využila dostatečné množství odborných 

pramenů. Bohužel mezi těmito prameny nenalézám prameny zahraniční 

provenience. Práce s literaturou vcelku odpovídá požadavkům ČSN o 

bibliografických citacích. Současně však upozorňuji, že v některých místech (podle 

názoru oponenta) mohla diplomantka alespoň odkázat na prameny poznatků.(např. 

str.28-31). 

Přestože je diplomová práce psána vcelku kultivovaným jazykem, autorka se 

nevyvarovala některých obratů a výrazů, které do kvalifikační práce rozhodně nepatří 

(např.str. 55 … až jim stát osvětu v této oblasti naservíruje pod nos.) a v některých 

případech nevhodně použila odborné pojmosloví. 

Na obhajobě očekávám objasnění pojmu kriminalistická stopa a skutečnosti, 

proč na str.6 jsou jisté objekty označovány za nástroje a na str. 39 jsou tytéž objekty 

označovány za stopy. Současně očekávám vysvětlení, proč autorka považuje 

podezřelé platidlo za stopu (str.39) . 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň : dobře   

 

V Praze dne 1. prosince 2011                       doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 


