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 Předložená diplomová práce má vyhovující strukturu i systematiku výkladu. Práce 

tvoří logicky provázaný celek. 

 

 Zvolené téma je nesporně aktuální, práce je psána vcelku kultivovaným jazykem. 

Práce s literárními prameny je na některých místech poněkud necitlivá (např. řada nepřesných 

odkazů na literaturu) což nepřičítám neznalosti, ale jakési ležérnosti (nedbalosti) při zpracování práce. 

 

Autorkou vymezený cíl „…poskytnout ucelený přehled poznatků z oboru kriminalistické 

daktyloskopie…“ (str. 5), je předpokladem kompilačního charakteru práce bez hlubší analýzy. Tomu 

odpovídá i metoda dosažení cíle – popis. Autorce se vskutku zdařilo dosáhnout cíle, tedy vytvořit 

uspořádaný systém publikovaných poznatků z oblasti kriminalistické daktyloskopie.  
 

 Diplomová práce by měla prokázat, že je autorka schopna kriticky analyzovat danou 

problematiku a na základě této analýzy vymezit palčivé problémy a eventuálně navrhnout 

způsoby jejich řešení. Autorka převážně zůstává u popisu a své názory vyjadřuje zejména 

v závěrečné pasáži. Na jiných místech autorce unikají i některé protimluvy (např. str. 46 a 

47). 

 

 Autorka využila ke zpracování práce poměrně široký okruh literárních pramenů české 

i zahraniční provenience, což lze kladně hodnotit a svým způsobem tato skutečnost zvyšuje 

úroveň předložené práce. Kladně lze hodnotit i uvedení kazuistik (např. str. 58 – 61) i když se 

zde, zejména na str. na str. 59-60, zřejmě nezdařilo autorce pregnantně vyjádřit myšlenky. 

 

  Celkově lze práci hodnotit jako práci průměrné úrovně, která však ještě vyhovuje 

požadavkům kladeným na tento typ práce. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě, při níž by diplomantka měla zodpovědět tuto otázku: 

 

1) Jaké jsou výsledky zahraničních výzkumů určení stáří daktyloskopických stop nebo 

zajišťování daktyloskopických stop na lidské kůži. 

2) Vyjádřete se k problematice tzv. „krize“ daktyloskopie v USA (str. 58 a násl.). 

 

 Práci předběžně klasifikuji stupněm „ dobře“ 

 

V Praze dne 16. září 2017                                           doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 

 

 

 


