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2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Předložená diplomová práce se dle názvu měla zabývat využitím biologických metod 

v kriminalistice. Jedná se o moderní téma, k jehož popularitě přispívá nejenom tlak médií, ale 

rovněž značné rozšíření ve studijních programech českých i zahraničních VŠ. Celá práce má 

113 stran, z nichž prvních 79 připadá na úvodní teoretickou část, zbytek je pak věnován 

popisu výzkumné části, přehledu literatury, grafů, obrázků, tabulek a pojmů. 

V teoretické části začíná autorka s popisem kriminalistiky příslovečně od píky, tedy 

představením historického vývoje a hlavních osobností. Přes popis kriminalistické 

metodologie to trvá mnoho stran textu, než se autorka dostane k biologickým metodám. 

Bohužel, jejich popis je velmi stručný, bez hloubky, bez vysvětlení biologické podstaty metod 

(např. krev se dle autorky zjišťuje detekčními proužky (kap. 8.2)...). Hlubší popis a snad i 

syntézu informací bychom mohli najít až v kapitolách 8 a 9, které se věnují forenzní genetice 

a hodnocení profilu DNA. 

K teoretické části mám následující konkrétní výtky: 

V anglickém abstraktu je použit termín criminology ve smyslu kriminalistika, což je 

chybné. Criminology je kriminologie ≠ kriminalistika; správný termín by byl criminalistics 

nebo forensics. 

V historické části (str. 12.–14.) autorka necituje původní díla, neuvádí jejich původní 

názvy (pouze překlady do češtiny), některá data jsou špatně (časopis Archiv für Kriminal-

Anthropologie und Kriminalistik byl založen roku 1898, jak je uvedeno hned na jeho úvodní 

webové stránce). 

Str. 19., kap 2.2, bod 2. – proč by nešel výčet metod komplexně zpracovat, není to snad 

cílem této práce, možné to je. 

Str. 24., kap. 3.3 – ve výčtu stop mě chybí kostní stopy, respektive lidské ostatky jako 

forma stopy 

Str. 38., kap. 5.2.4 – jelikož autorka ve výzkumné části pracovala se vzorky pocházejícími 

z bukálních stěrů, popis odběru bukálních stěrů by měl zahrnovat i zmíněná pravidla, principy 

odběru, a i technické parametry (výtěžnost, počet buněk, možnosti uchování vzorku atd.). 

Str. 51 – výčet metod kriminalistické genetiky je špatně, autorka míchá metody a markery. 

Jediná metoda ve výčtu je PCR, RAPD je vlastně variantou PCR. STRP a RFLP jsou 

polymorfismy, tedy typy lokusů, se kterými se v genomu můžeme setkat. Pokud autorka 

pracovala na validaci forenzního kitu a nevidí rozdíl mezi PCR a STRP, pak si nejsem jistý, 

zda pochopila základní principy forenzní genetiky. Navrch se tento chybný výčet 4 metod 

nápadně podobá rozdělení na stránce wikipedie u hesla genetická daktyloskopie. Autorka také 

neuvádí zdroj, odkud čerpala. 

Str. 70., kap. 8.6.2 – bod č. 5. Dye artefakty (tedy artefakty způsobené fluorescenčními 

barvami) – nevznikají při amplifikaci, ale při kapilární elektroforéze. 

Kap 8.7 – popis hlavních principů kapilární elektroforézy chybí (závislost délky fragmentu 

DNA na čase jeho průchodu detekčním místem). Bojuje rovněž s popisem peaku, a to jak 

v této kapitole, tak ve Slovníku použitých pojmů na konci práce. 

Str. 75., kap. 9. – proč začíná autorka popis hodnocení DNA profilu koncepcí dominance a 

recesivity? 

Str. 76. – Lokusy nejsou specifické ani pro populaci ani pro jedince; autorka si plete lokusy 

s alelami, respektive s konkrétní kombinací alel 
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Výzkumná část je kvalitnější než část teoretická. Je vidět, že autorka pracovala 

v zaběhnuté rutinní laboratoři OKTE, kde se podílela na validaci a zavádění do praxe u 

nového forenzního STR kitu. Slabá je naopak kapitola 11., Diskuse. Zde autorka měla 

diskutovat své výsledky a porovnat je s publikovanými údaji. Pokud neměla k dispozici data 

z dalších českých laboratoří, metodologických článků z laboratoří světových je v odborných 

databázích dost. Bohužel, v celé diskuzi se nevyskytuje jediný odkaz na citovanou literaturu, 

zde autorka neměla se studiem literatury čekat až na disertační práci, jak také uvádí. Závěr je 

po slabé diskuzi rovněž pokulhávající, plný povrchních hesel, i když reálný výsledek práce 

má – validaci AmpFLSTR NGM SElect PCR amplification kitu. Ten však autorka neuvádí. 

V reakci na poslední autorčinu větu musím podotknout, že cíle kriminalistiky nejsou nikoho 

odsoudit, ale dodat objektivní důkazy pro orgány soudní moci. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA:  

Formální úprava práce je na dobré, standartní úrovni. Co se týká práce s literaturou, 

některé nedostatky jsem již uvedl, zejména bych ocenil více položek primární literatury 

(původních odborných článků) z oblasti forenzní genetiky a analýzy STR. 

Některé tabulky jsou nepřehledně značené: 

Tab. 2. – jaká čísla udává, v jakých jednotkách? 

Tab. 4. a 5. – co to znamená Duo Human a Duo Male? 

Tab. 5. – proč jsou v tabulce v prvním sloupci uvedeny pg a dále ng? 

Tab. 7. – špatně číslovaná, mluví se o ní v textu až za tabulkami 8.–10. 

 

Práce obsahuje seznam grafů, obrázků a tabulek. V závěru práce najdeme Slovník 

použitých pojmů, který může pomoci čtenářům při orientaci v problematice forenzní genetiky. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Práce je moc široce zaměřená a díky tomu ve většině svého obsahu málo odborná, zúžení 

jejího rozsahu a hlubší prostudování problematiky by práci, dle mého názoru, výrazně 

vylepšilo. Samotný základ diplomové práce, validace STR kitu, je zvládnutá dobře. 

V okolním textu se však objevují mnohdy i fundamentální nepřesnosti a nepochopení 

problematiky. V odevzdané formě nemohu práci doporučit k obhajobě. Během obhajoby 

prosím autorku o doplnění a vyjasnění mých poznámek 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1) Co to je RFU (relative fluorescence unit), jak probíhá konstrukce této jednotky? 

2) Dá se určit, které alely zkoumaných mikrosatelitních lokusů jsou dominantní a které 

recesivní? Ovlivní tyto vlastnosti nějak vytváření DNA profilu a následné statistické 

zhodnocení? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Práci nedoporučuji k obhajobě.  

 

 

 

Datum: 5. 1. 2014                                                            Edvard Ehler, v. r. 


