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 Diplomová práce diplomantky Terezy Machatové byla odevzdána na katedru 

trestního práva PF UK dne 26. 3. 2014. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 72 stran 

textu včetně seznamu literatury. Struktura diplomové práce 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, i když 

se nevyvarovala chyb ( např. odkaz 4 a 5 str. 10). Práce je psána vcelku kultivovaným 

jazykem, písařské chyby se objevují sporadicky (např. str. 6 odst. 1) a na některých místech 

se můžeme setkat s formulacemi poněkud méně kultivovanými (např.str. 45 odst. 5).  

 Problematika získávání pravdivých výpovědí 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. Tento handicap 

se diplomantka snažila vyrovnat náznakem terénního šetření a to rozhovory se čtyřmi 

pracovníky policie. Pro zobecňování je to však velmi málo, navíc výsledky rozhovorů 

nepřinesly nic zajímavého.  Diplomantka k zpracování práce krom popisu použila i metody 

srovnávací a kritické analýzy literárních pramenů. Hloubka analýzy je problematická. 

Přestože se diplomantka na některých místech snaží uvést své názory, práce má charakter 

kompilační. Tedy podařilo se vytvořit  uspořádaný systém publikovaných poznatků ze zadané 

problematiky.   

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, které jsou však v některých případech 

ovlivněny nedostatkem praktických zkušeností diplomantky. Současně postrádám využití 

vhodné kazuistiky. Na druhé straně je třeba kladně hodnotit využití cizojazyčných odborných 

pramenů. 

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

ji doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 1) Uveďte a obhajte rozdíl mezi taktickými postupy tzv. „Racionální a 

emocionální argumentace“ a postupem „Využití rozporů mezi výpovědí a dosud 

shromážděnými  materiály (důkazy)“. 

                            

Předběžné hodnocení práce: velmi dobře 

 

V Praze dne 21. 4. 2014                                                             doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.    


