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Diplomantka si pro svou práci zvolila téma vybraných problémů metodiky vyšetřování 

trestných činů proti životu. Ačkoliv jsou vražda a další trestné činy proti životu relativně často 

zpracovávané v diplomových pracích, nejedná se o téma neaktuální, ba naopak. Způsoby 

jejich vyšetřování se neustále vyvíjejí a s tím vzniká i potřeba tento vývoj reflektovat.  

Autorka v diplomové práci prokázala dostatečné teoretické znalosti jak z hlediska samotné 

kriminalistiky, tak i kriminologie a trestního práva hmotného. Diplomantka rovněž prokázala 

dostatečnou orientaci v odpovídajících materiálech a dokázala oddělit pro její práci podstatné 

zdroje od těch nepodstatných. Při vytváření své práce autorka používala standardních 

vědeckých metod typických pro danou problematiku, zejména popisnou metodu, komparaci a 

analýzu textů. 

Byť autorka v úvodu své práce své cíle positivně nevyjádřila, lze z něj vyvodit, že cílem 

autorky bylo představit čtenáři poznatky o vybraných problémech vyšetřování trestných činů 

proti životu, zejména o zvláštnostech počátečních úkonů, a poukázat na chyby a nedostatky 

vyšetřovatelů tohoto druhu trestné činnosti. Lze konstatovat, že ve své práci stanovených cílů 

ještě dosáhla, a to samostatně a způsobem, který odpovídá základním požadavkům na 

diplomovou práci. 

Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově (bez příloh, 

abstraktů a seznamů klíčových slov) je vypracována na 68 stranách, přičemž vlastní text 

včetně úvodu a závěru obsahuje 63 stran. Nechybí abstrakt v českém a anglickém jazyce i 

seznam klíčových slov. Text sám je přehledně strukturován do 4 kapitol, které se dále člení na 

jednotlivé podkapitoly. V první kapitole se autorka zaměřila na stručné představení trestných 

činů proti životu a předkládá graf nápadu této trestné činnosti v letech 2010 - 2016. Druhá 

kapitola se věnuje kriminalistické charakteristice (prakticky vybraným kriminologickým 

aspektům) vražd. Následují stěžejní části její práce spočívající v popisu zvláštností prvotních 

úkonů, kdy se diplomantka zaměřuje zejména na ohledání mrtvoly. Diplomantka tak pro svou 

práci zvolila logickou strukturu, která čtenáři pomáhá v dobré orientaci v práci. Autorka při 

svém výkladu postupuje od obecného ke konkrétnímu, což napomáhá lepšímu pochopení ze 

strany čtenáře. 

Autorka s ohledem na zvolené téma zvolila ještě dostatečný a reprezentativní okruh pramenů, 

mezi nimiž nechybí ani několik zahraničních, přesto by práci přeci jen prospěl jejich větší 

počet, když téma práce není omezeno jen na českou národní úroveň. 

Autorka správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomantka správně a v souladu 

s citační normou fakulty odkazuje na (jediný v práci použitý) internetový zdroj, u kterého 

uvádí nejen kompletní webovou adresu, ale i datum zobrazení. Přehlednosti odkazů na 

prameny práce by však prospělo využívání citačních zkratek (např. ibid., op.cit.).   
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Hloubka autorkou provedené analýzy tématu se jeví s ohledem na rozsah práce jako ještě 

dostačující, oponent práce však musí diplomantce vytknout, že se uchýlila pouze ke 

kompilačnímu charakteru práce, který se sice snaží obohatit o vlastní reflexe a polemiky, 

často se ale opakuje a někdy její názory nepůsobí příliš hlubokomyslně. Přestože diplomantka 

celkem rozumně omezila své téma jen na vybrané problémy, nevyvarovala se určité 

povšechnosti svého výkladu. Zejména na začátku čtvrté kapitoly se diplomantka málo věnuje 

specifikům ohledání při vyšetřování vražd, na které pak v práci tak trochu nevyzbývá místo. 

Práce tak nepůsobí příliš propracovaně. Autorka s ohledem na studium právnické fakulty 

celkem pochopitelně nevychází v práci z vlastních emperických poznatků. Tento nedostatek 

se autorka snaží alespoň částečně vykompenzovat některými přejatými případy z praxe 

k vykládané problematice, organicky zařazenými do textu, které práci „okořeňují“, byť někdy 

nemají velký vědecký význam. Škoda jen, že obrazové přílohy ke kasuistikám organicky 

nezařazuje do textu a případy více kriticky neanalyzuje.  

Úprava práce je na dobré úrovni. Autorský text diplomantky je poměrně čtivý, na dostatečné 

stylistické úrovni. Práce netrpí velkým množstvím gramatických chyb a překlepů, které se v 

ní sice nacházejí, a to zejména v čárkách, nicméně v ne příliš vysokém počtu. Autorka rovněž 

vhodně zařadila do práce i několik grafů, které čtenáři lépe pomáhají interpretovat 

diplomantkou předkládané číselné údaje. 

Oponent má nad rámec výše uvedeného k předložené práci tyto konkrétní poznámky a 

připomínky: 

- na str. 16 diplomantka nesprávně vykládá policejní statistiky, když uvádí, že údaj o počtu 

recidivistů u vražd odpovídá počtu osob, které vraždu již dříve spáchaly a byly za ni 

odsouzeny. Tento údaj však neodpovídá speciálním recidivistům (jednalo by se o absurdně 

vysoké číslo), nýbrž o obecné recidivisty ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti (např. ke 

krádežím, loupežím apod.) 

- oponentovi není jasné, z čeho autorka na str. 50 dovozuje, že právnické vzdělání u 

vyšetřovatelů zaručí správné ohledání mrtvoly, když toto se podrobně vyučuje spíše na 

policejní akademii než na právnických fakultách. 

- na str. 53 chybí konkrétní informace (a případně i odkaz na zdroj), v jakých státech není 

možné provést soudní pitvu bez souhlasu pozůstalých, což autorka v textu upozorňuje. 

Výše uvedená pochybení a připomínky sice posunují kvalitu práce spíše do písma průměru, 

přesto však nelze autorce upřít snahu o poctivé zpracování tématu (byť poněkud povšechné). 

  

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 

Jsou jakékoliv nálezy neznámých kosterních pozůstatků (byť se stopami násilné smrti) 

kriminalisticky relevantní? Jakým způsobem se v případě nálezu pouze kosterních pozůstatků 

zjišťuje identita mrtvoly? 

 

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 3. 

 

V Praze dne: 5.1.2018                                                           

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


