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 Diplomová práce diplomantky Zuzany Hanušové byla odevzdána na katedru trestního 

práva PF UK dne 17. 3. 2014. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 76 stran textu včetně 

seznamu literatury a vhodných příloh. Její struktura a systematika výkladu je vcelku 

vyhovující. Práce je pojata mezioborově s ohledem na trestní právo procesní, kriminalistické 

učení a psychologické aspekty. Diplomantka prokázala dovednost práce s literaturou. 

 Problematika rekognice, jako metody kriminalistické praxe a jednoho ze zvláštních 

způsobů dokazování je problematikou stále aktuální. Zvolené téma je  náročné zejména 

s ohledem na problémy získávání zdrojů informací z praxe, pokud diplomantka nemá přístup 

k vyšetřovacím spisům nebo k soudním spisům. Diplomantka k zpracování práce krom popisu 

použila i metody srovnávací a kritické analýzy literárních pramenů. Hloubka analýzy se zdá 

být dostatečná. 

Diplomantka v práci prokazuje znalost zpracovávané problematiky a orientaci v ní. 

Současně poukazuje na problémy kriminalistické teorie i praxe, přičemž se snaží vyslovit své 

názory a naznačit možné způsoby jejich řešení. Na některých místech je práce psána 

polemicky a diplomantka v polemice uvádí vcelku logické argumenty. Jako příklady 

názornosti uvádí na některých místech i vhodnou kazuistiku. 

 Cíl práce diplomantka uvádí následovně: „Cílem diplomové práce je charakteristika úkonu 

rekognice z hlediska trestního práva procesního, ale také z hlediska kriminalistiky.“ (str. 2). Zvolený 

cíl diplomantka dosáhla. Přesto diplomantce připomínám, že zpracovávala práci z oblasti 

kriminalistiky, takže cíl měl být zřejmě postaven tak, že se jedná o charakteristiku rekognice 

jako kriminalistické metody, a teprve poté také o charakteristiku rekognice jako procesního 

úkonu z hlediska trestního práva procesního.  

  Práce je  zpracována vcelku kultivovaným jazykem, odborné termíny jsou používány 

převážně správně. 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 1) Objasněte pojem „Prázdná rekognice“ a uveďte její význam 

                          

Předběžné hodnocení práce: velmi dobře 

 

V Praze dne 21. 3. 2014                                                             doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.    


