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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Celkové cíle práce a její struktura jsou představeny v úvodu. Cíle vlastního výzkumného šetření jsou 
strukturovaně uvedeny na str. 85. Všechny stanovené cíle práce byly beze zbytku splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Předložená práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teorie nás postupně uvádí do 
problematiky oboru kriminalistika a obsahuje několik nosných témat: metody kriminalistické vědy a 
praxe, kriminalistická stopa, metody identifikace, přehled informačních systémů Policie ČR a 
kriminalistická technika se zaměřením na antropologii a genetiku. V dalším textu se autorka podrobně 
věnuje forenzní analýze DNA a hodnocení profilu DNA, což jí poskytuje teoretický rámec pro 
praktickou část. Teoretická část je podrobně a vyváženě zpracována, obsahuje jasné a přehledně 
strukturované informace přiměřeného rozsahu. 
 
Obsahem praktické části je verifikační analýza vybraného amplifikačního kitu s cílem zjistit jeho 
funkčnost na základě standardně stanovovaných parametrů a posoudit jeho vhodnost pro používání 
v rutinní kriminalistické praxi. Tuto odborně náročnou práci autorka provedla v akreditované forenzní 
laboratoři Policie ČR v Ústí nad Labem pod vedením konzultantky PhDr. Petry Pacholíkové. Výsledky 
analýzy byly podkladem pro verifikační zprávu vytvářenou týmem laboratoře, na které se autorka také 
aktivně podílela. Verifikační zpráva je důležitý dokument sloužící jako podklad k akreditačnímu řízení 
dané laboratoře.    
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce má rozsah 107 stran textu. Obsahuje všechny předepsané formální části včetně anglického i 
českého abstraktu; seznamu grafů, obrázků a tabulek a slovníku použitých pojmů. Jednotlivé části 
práce jsou logicky provázány. Jazykový projev autorky je na výborné úrovni. Text je doplněn 
převzatými fotografiemi. Obrázky, grafy a tabulky jsou opatřeny popisky. Literatura je vhodně vybrána 
a řádně citována. K formální úpravě nemám v podstatě žádné připomínky, je pečlivá a bez chyb.  
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, silné 
a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce je výzkumného charakteru a má vysokou úroveň. Autorka prokázala schopnost aplikovat 
teoretické poznatky o metodách analýzy DNA ve forenzní praxi a provést reálný výzkum a správně 
interpretovat jeho výsledky. Získané výsledky mají bezprostřední využití v laboratorní praxi. 
Autorka pracovala samostatně, pravidelně konzultovala s vedoucí práce i konzultantkou, na 
konzultace přicházela vždy připravená.     
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

 Vaše práce je ryze odborná a proto bych se ráda zeptala, jestli vidíte nějakou možnost využití 
popisované problematiky ve výuce na ZŠ nebo SŠ, případně jestli vám toto využití připadá 
vhodné. Uveďte konkrétně, která témata by šla zařadit do výuky, která ne a vždy svá tvrzení 
zdůvodněte. 

 Jak se díváte na informace zkreslující práci forenzních genetiků poskytované médii a jejich 
dopad na vnímání tohoto vědního oboru žáky a studenty? 

 Jakým způsobem pokračuje vaše spolupráce s forenzní laboratoří, kde jste prováděla 
výzkum? 
  

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji výborně. 
 
 
 
V Praze dne 27.12.2013                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
                 
 
 
 
 


