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Jméno diplomantky: Nikola Hájková 

Téma diplomové práce: Metodika vyšetřování vražd – vybrané problémy 

 K posouzení byla dne 25. 5. 2015 předložena diplomová práce Nikoly Hájkové   

s názvem : „Metodika vyšetřování vražd-vybrané problémy“ v rozsahu 80 stran textu 

včetně seznamu použité literatury, příloh a dalších formálních náležitostí. Práce je 

doplněna několika vhodnými přílohami. Struktura práce je poznamenána jistou 

nezkušeností diplomantky, když kapitola 4 má jiný název a jiný obsah. Systematika 

výkladu je na požadované úrovni. Zvolené téma je nesporně aktuální.  

 Oponent postrádá pregnantně vymezený cíl práce. Současně lze konstatovat, 

že absentuje i výčet metod, kterými diplomantka chce naplnit stanovené cíle práce. 

Tato skutečnost  se odráží i v závěru práce. 

 Diplomantka si zvolila obtížné téma s ohledem na jeho interdisciplinární 

charakter, což konec  konců zvládla. Současně je třeba upozornit na obtížnost 

opatřování empirického materiálu, přestože  diplomantka uvádí, že se pokusila získat 

informace ze soudních spisů Krajského soudu v Ústí nad Labem. Obtížnost 

získávání informací o činnosti  policie při vyšetřování vražd determinuje i volbu metod 

využívaných při zpracování práce. Diplomantka využila víceméně analýzu literárních 

pramenů a popis. Tím práce získává kompilační charakter, přestože autorka uvádí 

vhodnou kazuistiku.  Pregnantní vymezení problémů, jejich případná hlubší analýza 

a diskuze bohužel chybí.  

 Přestože autorka uvádí poměrně širokou bibliografii, diplomovou práci staví na 

několika titulech. Postrádám  využití pramenů zahraniční provenience. Práce 

s literaturou vcelku odpovídá požadavkům, ale odkazy na literaturu nejsou jednotné 

(viz např. str. 44, 45 a jiné). 

 Přestože je práce zpracována vcelku kultivovaným jazykem, lze v diplomové 

práci zjistit písařské chyby (např. str. 43). Současně se dopustila prohřešku v prácí 

s osobními údaji, když na str. 72 je uvedeno plné jméno oběti i data narození. 

 Celkově lze práci hodnotit jako práci průměrnou, odpovídající požadavkům na 

tento druh kvalifikační práce. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 Otázky pro obhajobu:  

1) Obhajte své tvrzení, že „Převážně se jedná o tzv. vraždy v afektu, kdy 

pachatel reaguje na podnět zcela  neúměrně…“ (viz str.18) 

2) Kdo zahajuje a kdo vyhlašuje pátrání po pohřešovaných? (viz str.37) 

Předběžná klasifikace :  dobře 

V Praze dne 4. 6. 2015                              doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 



 

 


