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Téma předložené diplomové práce je nesporně aktuální. Za cíl práce si diplomantka zvolila
charakteristiku trestného činu vraždy z pohledu trestního práva i z pohledu kriminalistiky,
porovnání naší právní úpravy s úpravou vraždy v anglickém právu. Dále seznámení se
specifiky vyšetřování vražd při zohlednění poznatků získaných studiem odborných monografií,
článků v odborných časopisech a některých soudních rozhodnutí. Stanovený cíl se
diplomantce vcelku zdařilo naplnit.
Skutečnost, že autorka nemá praktické zkušenosti z oblasti vyšetřování trestných činů,
předurčuje i volbu metod dosažení cílů práce. Autorka tedy logicky využívá metody analýzy
literárních pramenů. Využití této metody se autorce daří, přičemž velmi vhodně zařazuje do
řešení teoretických problémů kazuistiku jako příklad názornosti. Dovednost kritické analýzy
literárních pramenů a formulování vlastních názorů prokazuje zejména na str. 37 – 43 a násl.
Tato část práce je psána polemicky a diplomantka vyslovuje vlastní názory podepřené vcelku
logickými argumenty.
Autorka předložené diplomové práce čerpala z poměrně širokého okruhu českých
literárních pramenů. Využití zahraničních odborných pramenů je prezentováno sporadicky,
avšak významným dílem amerického kriminalisty V. J. Gebertha a dalšího autora
publikujícího v anglickém jazyce J. Herringa. Autorka prokazuje znalost práce s literaturou,
prameny cituje v souladu ČSN o bibliografických citacích.
Přestože je práce psána vcelku kultivovaným jazykem, nevyvarovala se diplomantka
určitých pochybení (např. na str. 62 odst. 1; na str. 37 odst. 2 ; na str. 52 odst. 2 atp. ).
Systematika práce je přehledná a logická.
Lze konstatovat, že předložená diplomová práce má průměrnou úroveň a vyhovuje
požadavkům kladeným na tento typ práce. Diplomová práce je způsobilá k obhajobě, při níž
by měla diplomantka zodpovědět následující otázky:
1) Objasněte pojem „prověrka výpovědi na místě“, který užíváte na str. 63 a uveďte
jaké taktické úlohy se prověrkou výpovědi na místě řeší.
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