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Předložená diplomová práce má slušnou úroveň. Autorka se, v souladu se zadáním,
zaměřila pouze na vybrané problémy metodiky vyšetřování vražd.
Některé partie však bylo možno v práci postrádat, protože mají příliš obecný a tezovitý
charakter a nejsou zaměřeny na specifika vybrané metodiky; jejich obsah se načerpán toliko
z učebnic nebo skript a není v nich obsažen žádný vlastní názor diplomantky. Takovou
obecnou povahu má zejména celá druhá kapitola.
Autorka čerpala z poměrně širokého okruhu literárních pramenů, ke škodě věci však
nevyužila žádné zdroje zahraniční provenience, jichž existuje velké množství. Některé
bibliografické údaje uváděné v Seznamu (str. 86 a násl.) nejsou úplné.
Systematika práce je vcelku přehledná. Jazyková úroveň textu je slušná.
Kladem je obohacení textu o popis několika zajímavých případů z kriminalistické
praxe. Pozitivně je třeba rovněž hodnotit to, že diplomantka v průběhu zpracování diplomové
práce vyhledala možnost konzultací a obstarání autentických podkladů z policejní praxe.
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Z dílčích připomínek uvádím:
str. 2 – označení „Policejní ředitelství ČR“ je nepřesné;
str. 8 – tvrzení, že „rozrušení může trvat libovolně dlouho“ je matoucí – z povahy věci
vyplývá, že jde o časově limitovanou dobu; autorka zřejmě chtěla vyjádřit, že tento
interval nelze generálně stanovit kvantitativním údajem, že je třeba jej posuzovat ad hoc;
str. 9, posl. věta je nejasně formulovaná, (není zřejmé, zda se vztahuje k matce nebo
k účastníkovi);
str. 63, 2. odst. – historické úvahy o povaze tehdejších „společenských vztahů“ (převzaté
patrně z literárního pramene) jsou zjednodušující, nelze jim přikládat obecnou platnost.

Úroveň zpracování odpovídá požadavkům, kladeným na diplomové práce a práci lze
připustit k obhajobě. Při ní by se měla diplomantka zaměřit na otázku: „Specifika vyšetřování
v případech pohřešovaných osob“.
Práci předběžně klasifikuji stupněm velmi dobře.
V Praze dne 8. srpna 2011.
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

