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 Diplomová práce diplomantky Lenky Papírníkové byla odevzdána na katedru 

trestního práva PF UK dne 25. 3. 2015. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 87 stran 

textu včetně seznamu literatury, vhodných příloh, resumé a klíčových slov. 

 Struktura diplomové práce a systematika výkladu je vcelku vyhovující. Práce je pojata 

mezioborově. Diplomantka prokázala dovednost práce s literaturou, i když se nevyvarovala 

chyb (např. odkaz 26; 35 a další). Práce je psána vcelku kultivovaným jazykem. Na některých 

místech však autorka nedokáže pregnantně vyjádřit své myšlenky (např. str. 43) případně  

nepoužívá adekvátně  odborné pojmy (např. str. 18-19).  

 Problematika kriminalistické balistiky 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 či znaleckým 

posudkům. To konec konců determinuje i volbu cíle diplomové práce, stejně jako volbu 

metod dosažení těchto cílů. Diplomantka vymezuje cíl práce nejprve negativně „Z tohoto 

důvodu si nekladu za cíl podrobný popis všech jejích oblastí“ (str. 2) dále vymezuje cíl slovy : 

„ …zprostředkovat stručný náhled do rozsáhlého, ale velice zajímavého …“ (str. 2). V souladu 

ses způsobem vymezujícím cíl práce autorka využila zejména metody popisu a srovnávání a 

analýzy literárních pramenů.  Přestože se diplomantka na některých místech snaží uvést své 

názory, práce má charakter kompilační. Autorce se tedy zdařilo vytvořit  uspořádaný systém 

publikovaných poznatků ze zadané problematiky. 

 Kladně lze hodnotit zejména využití zahraniční literatury a vhodné uvedení kazuistiky 

k dokreslení teoretických východisek kriminalistické balistiky a získaných poznatků.   

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

ji doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 1) Obhajte svůj názor vyslovený na str. 18 „Hromadnou střelu je v drtivé 

většině případů buď nemožné individuálně  identifikovat, nebo jen s velkými obtížemi…“  
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