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K posouzení byla předložena práce Marcely Šandové na téma „ Metodika 

vyšetřování trestného činu znásilnění (specifické problémy)“ v rozsahu 123 stran 

textu (včetně resumé). Struktura práce je na vyhovující úrovni stejně jako 

systematika výkladu. Přestože je diplomová práce svým rozsahem neobvyklá, není to 

na škodu věci, neboť  tato diplomová práce je neobvyklá i svým obsahem. Autorka 

práci pojala interdisciplinárně a dokázala propojit problematiku trestně právní, 

kriminalistickou, kriminologickou a psychologickou. Vytvořila z této interdisciplinární 

tématiky informačně bohatý a logicky sladěný celek. 

Práce je nejen aktuální, ale svým zpracováním i originální. Její zpracování je 

náročné zejména na znalosti z výše uvedených disciplin a na jejich analýzu a 

syntézu. 

Cíl práce poměrně široce uvedený (str. 1 odst.4) se diplomantce podařilo 

bezezbytku  naplnit. 

Diplomantka práci postavila nejen na historické metodě, metodě analýzy 

literárních pramenů ( kterých využila značné množství) tuzemské i zahraniční 

provenience, ale zejména na terénním šetření provedeném analýzou soudních spisů. 

Diplomová práce je psána polemicky. Autorka vyslovuje na řadě míst své 

vlastní názory, které často opírá o vhodně zvolené kazuistiky a zjištění při analýze 

soudních spisů. Otevírá řadu otázek vztahujících se k realizaci některých 

vyšetřovacích úkonů a k problémům sekundární viktimizace obětí trestných činů 

znásilnění. Snaží se na ně nalézat odpovědi a navrhovat řešení. K tomu využívá i 

zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. 

Celkově lze hodnotit předloženou diplomovou práci jako práci zdařilou, která 

nesporně naplňuje všechny požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Proto 

ji doporučuji k obhajobě. 

 Otázka pro obhajobu: 

Objasněte blíže problematiku problémů s nevhodnými otázkami a kde by jste hledala 

řešení. 

 Předběžně klasifikuji práci stupněm  výborně 
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