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Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 

Diplomantka se zaměřila pouze na vybrané problémy daného tématu, konkrétně 

na  trestněprávní úpravu vraždy, statistiku vražd, kriminalistickou charakteristiku vražd, 

typické stopy, typické vyšetřovací situace, předmět vyšetřování, předmět vyšetřování, podněty 

k vyšetřování, prvotní vyšetřovací a operativně pátrací úkony, zapojení veřejnosti 

do vyšetřování a kriminalistickou prevenci. Toto zúžení je účelné, protože celý obsah 

metodiky by přesáhl stanovený rozsah textu. 

 

 Práce je pojata interdisciplinárně, jsou v ní zastoupeny partie kriminalistické, právní 

a kriminologické. Autorka čerpala z poměrně obsáhlého okruhu literárních pramenů, škoda 

jen, že se nepokusila více využít cizojazyčnou literaturu, která je k tomuto tématu velmi 

bohatá. 

 

Systematika práce je přehledná. Kladně je třeba hodnotit obohacení textu o popis 

praktických příkladů z vyšetřování vražd a o obrazovou dokumentaci, chybí však jejich hlubší 

analýza. 

   

 Zvolený styl literárního zpracování je na mnoha místech dosti popisný; málo jsou 

zastoupeny pasáže polemické či diskusní, poukazující na potíže a problémy. Poměrně chudý 

a lapidární je závěr práce, ulpívající na stručném shrnutí. 

 

 Závažné věcné chyby se v diplomové práci nevyskytují. Z dílčích pochybení lze 

zmínit: 

- str. 9 – zde uváděné příklady nejsou vhodně zvoleny; pocházejí z doby před nabytím 

účinnosti nového trestního zákoníku, takže demonstrovat jimi nově zavedenou 

skutkovou podstatu zabití není přiléhavé; 

- str. 18 – první odstavec partie 2.2 vybočuje z kontextu; 

- str. 52 – poznámka 96) – tvrzení, že pachové stopy „neslouží jako důkaz“, není přesné; 

nemohou sice složit jako dostatečný důkaz samy o sobě, avšak v souvislosti s jinými 

důkazy jsou použitelné; 

- text by si zasloužil pečlivější jazykovou redakci (např. str. 21, 4. ř. zd.  – „skutečnosti se 

zjistili“; str. 24, 10. ř. sh. – „oběti neměli“). 

 

 Při obhajobě by diplomantka měla zodpovědět otázky: 

1. Základní problémy ohledání místa činu při vyšetřování vražd. 

2. Potíže, vznikající se zajištěním účasti odborníka – lékaře při ohledání mrtvého těla na místě 

nálezu.  

 

Práci předběžně klasifikuji stupněm velmi dobře. 

 

V Praze dne 16. června 2014. 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 


