
Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomantky: Nikola Hájková 

Téma a rozsah práce: Metodika vyšetřování vražd (vybrané problémy) 

60 stran textu + přílohy  

Datum odevzdání práce: 25. 5. 2015 

 

Předložená diplomová práce má interdisciplinární povahu, věnuje se trestněprávní, 

kriminologické a kriminalistické problematice. Je zaměřena pouze na vybrané problémy 

daného tématu, což lze pokládat za účelné, protože celý obsah metodiky vyšetřování vražd by 

přesáhl stanovený rozsah textu. 

 

 Autorka čerpala z poměrně omezeného okruhu literárních pramenů, škoda, že se 

nepokusila více využít cizojazyčnou literaturu, která je k tomuto tématu velmi bohatá. 

 

Systematika práce není zcela korektní, zejména obsah čtvrté části neodpovídá jejímu 

názvu – nepojednává o typických vyšetřovacích situacích, nýbrž o jiných otázkách; také 

pojednání o typických stopách na str. 22 – 24 nepatří do partie o způsobu páchání trestného 

činu. 

 

Kladně je možno hodnotit obohacení textu o popis praktických příkladů z vyšetřovací 

a soudní praxe, chybí však jejich hlubší rozbor a hodnocení. 

   

 Jazyková stránka je vcelku kultivovaná, přesto se diplomantka nevyvarovala řady 

pravopisných chyb (např. str. 2 - „ustanovení… nejsou upraveny“; str. 44 – vadná 

interpunkce). Rušivě působí neopravené vadné automatické opravy, provedené počítačem 

(použití velkého písmene po tečce na  str. 16, 49). 

 

  Zvolený styl literárního zpracování je na mnoha místech dosti popisný. Diplomantka 

reprodukuje poznatky převzaté z jiných literárních pramenů, aniž by je však podrobila kritické 

reflexi v případech, kdy citované názory mohou vzbuzovat kontroverze. Obohacení výkladu 

o vlastní názory či náměty je jen sporadické. 

 

 Závažné věcné chyby se v diplomové práci nevyskytují.  

  

Závěr diplomové práce (str. 60) je velmi stručný a nepřináší nic nového. 

 

 Diplomová práce má toliko průměrnou úroveň, avšak ještě splňuje požadavky kladené 

na diplomové práce. Při obhajobě by diplomantka měla zodpovědět otázky: 

 

1. Specifika vyšetřování v případech pohřešovaných osob. 

2. Využití odborníků a znalců při vyšetřování vražd. 

 

Práci předběžně klasifikuji stupněm dobře. 

 

V Praze dne 2. června 2015. 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 


