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 Dne 4. 5. 2017 odevzdala na katedře trestního práva PF UK Monika 

Kubíčková svoji diplomovou práci, zpracovanou na téma „Daktyloskopie-historie, 

současnost a budoucnost“ v rozsahu 80 stran textu, včetně seznamu literatury a 

ostatních náležitostí.  

 Problematika zhodnocení historie, současného stavu a rozvoje daktyloskopie, 

stejně jako hodnocení a rozvoje jakékoli kriminalistické metody je tématem nesporně 

aktuálním. Zvolené téma podstavuje problematiku náročnou zejména na teoretické 

znalosti, opatřování vstupních údajů a jejich zpracování. 

 Diplomantka si stanovil za cíl práce „…seznámit čtenáře s historií 

daktyloskopie, s tím jak vznikala, jak významné osobnosti postupovaly v jejích 

začátcích a snažily se tuto metodu prosadit v běžnou kriminalistickou praxi. Dalšími 

cíli je objasnit zákonitosti nauky, jednotlivé postupy a možnosti využití …“ (viz str. 1). 

Domnívám se, že takto vymezený cíl je ve své obecnosti dosti těžko uchopitelný. 

Přesto lze vyslovit názor, že cíl se diplomantce podařilo naplnit.  

Diplomantka zpracovala práci vcelku kultivovaným jazykem s využitím 

dostatečného množství odborných pramenů tuzemské i zahraniční provenience. 

Přestože prokázala schopnost práce s literaturou, nevyvarovala se několika 

pochybení. Tak např. odkaz 82 na str.36 a tentýž uvedený pramen na str. 73 

neexistuje. Práce má popisný charakter, na některých místech diplomantka přebírá 

zcela nekriticky názory autorů odborné literatury, se kterými je možno polemizovat 

(např. str. 40; 42; 43) To by ovšem musela diplomantka prokázat hlubší znalost teorie 

kriminalistické identifikace. 

 Závěrem lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje podmínky 

stanovené pro tuto  kvalifikační práci. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 Otázky na obhajobu: 

1) Obhajte, případně objasněte své tvrzení uvedené v diplomové práci na str. 40 

odst. 2, 3) s ohledem na teorii kriminalistické identifikace. 

2) Uveďte některou z technik zajišťování daktyloskopických stop na lidské kůži. 

Předběžná klasifikace: velmi dobře 

 

V Praze dne 17. 5. 2017                                   doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 



 


