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Předložená diplomová práce má interdisciplinární povahu, věnuje se trestněprávní, 

kriminologické a kriminalistické problematice. Jakkoli víceoborové zaměření lze akceptovat, 

přesto však lze litovat, že kriminalistickým aspektům není věnován větší prostor, jak by 

odpovídalo názvu práce - metodika vyšetřování nesporně patří především do rámce 

kriminalistiky.  

 

Diplomová práce je zaměřena pouze na vybrané problémy daného tématu, což lze 

pokládat za účelné, protože celý obsah metodiky vyšetřování trestných činů proti životu by 

přesáhl rozsah, stanovený pro tyto kvalifikační práce.  

 

 Autorka čerpala z poměrně rozsáhlého okruhu literárních pramenů české i zahraniční 

provenience, poznatky z nich získané jsou však převážně toliko reprodukovány a jen 

zřídkakdy jsou kriticky hodnoceny či komentovány. 

 

Systematika práce není zcela korektní, zejména obsah partií 4., 4.1. a 4.2. je příliš 

obecný a nevystihuje specifika platná pro vyšetřování trestných činů proti životu. 

 

Kladně je možno hodnotit obohacení textu o popis praktických příkladů z vyšetřovací 

praxe a o soudní judikaturu, chybí však jejich hlubší hodnocení. Škoda, že obrazová 

dokumentace (přílohy 1 až 6) není nijak propojena s vlastním textem práce (např. 

odkazováním na ni anebo hodnocením její kvality). 

   

 Jazyková stránka je vcelku kultivovaná, přesto se diplomantka nevyvarovala některých 

pravopisných chyb (např. str. 2 - „rozhodnutí… významné pro danou problematiku… byly 

využity“; str. 6 – „stádium“; str. 39 – „jí… nemůže převést“). Nepatřičně působí použití 

spojovacího výrazu „více osob, kdy tyto“ namísto „více osob, které“ (str. 37). 

  

Závažné věcné chyby se v diplomové práci nevyskytují.  

 

 Diplomová práce má toliko průměrnou úroveň, avšak splňuje požadavky kladené 

na tento druh prací.  
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Při obhajobě by diplomantka měla zodpovědět otázky: 

 

1. Specifika vyšetřování v případech pohřešovaných osob. 

2. Postup při prověřování verze o nutné obraně, předložené obhajobou. 

 

 

Práci předběžně klasifikuji stupněm dobře, podle průběhu obhajoby lze uvažovat 

i o lepším stupni. 

 

 

V Praze dne 10. prosince 2017. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 


