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Abstrakt
Kriminalistiku lze defi novat jako samostatný vědní obor, který zkoumá a  objasňuje 
zákonitosti vzniku, zániku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických 
stop, jiných soudních důkazů a kriminalisticky významných informací, a na tomto základě 
vypracovává metody, postupy, prostředky, operace a  doporučení pro proces poznání 
kriminalisticky relevantních událostí v podmínkách trestního řízení. Kriminalistická věda, 
je rovněž složitý myšlenkový systém, v němž můžeme analyticky rozlišit tři aspekty: teorii, 
metodologii a získané poznatky. Profesionální sdělení prezentuje vývoj názorů na teorii, 
metodologii a systém metod vědeckého poznání v kriminalistice a obecné charakteristiky 
současného stavu vývoje kriminalistické vědy a praxe se zaměřením na potřeby a transfer 
vědeckých poznatků v podmínkách forenzní a právní praxe.
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Abstract
Criminalistics is defi ned as a separate branch of science that explores and explains the 
regularities of the emergence, disappearance, search, exploration and use of forensic traces, 
other judicial evidence and the criminalistic important information and that develops, on 
this basis, the methods, procedures, means, operations, and recommendations for the 
process of criminal proceedings. Criminalistic science is also a complex conceptual system 
in which we can analytically distinguish between three aspects: theory, methodology and 
the scientifi c knowledge of the lessons learned. Professional communication presents the 
development of views on the theory, methodology and system of methods of scientifi c 
knowledge in criminalistics and the general characteristics of the current state of 
development of criminalistic science and practice focusing on the needs and transferring 
the knowledge of criminalistics to forensic and legal practice.
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Úvod

Před 95 lety se narodil profesor právních věd Rafael Samuilovič Bělkin, vynikající 
vědec, pedagog a publicista, který svou vědeckou práci v oblasti teorie a metodologie 
kriminalistiky, kriminalisticko-bezpečnostních oborů a trestního práva procesního založil 
svými ideami moderní pojetí kriminalistické vědy a  expertizní činnosti a  ovlivnil celé 
generace vědců v  oblasti dokazování trestné činnosti, kriminalistiky a  forenzních věd 
nejen v Rusku, ale i v jiných státech, ve kterých pedagogický působil.

Prof. Rafael Samuilovič Bělkin, DrSc., zasloužilý pracovník vědy SSSR při přátelském „kriminalistickém“ rozho-
voru s autorem sdělení na zasedání Ústavu kriminalistiky VŠ ZNB v Bratislavě v roce 1983.

Ve dnech 22. – 23. listopadu loňského roku se v Moskvě na Moskevské státní právnické 
univerzitě O. E. Kutafi na, Institutu soudních expertiz, ve spolupráci s právnickou fakultou 
Moskevské státní univerzitě M. B. Lomonosova, uskutečnila na jeho počest mezinárodní 
vědecko-praktická konference na téma: „Současný rozvoj kriminalistiky a soudní expertizy, 
jako realizace idejí R. S. Bělkina, k 95. výročí narození vědce, pedagoga a publicisty“, která 
byla zaměřená na tyto problémové okruhy:

1. Vědecké dědictví profesora R. S. Bělkina a moderní problémy kriminalistiky.
2. Kriminalistika a dokazování trestní činnosti.
3. R. S. Bělkin a současné problémy teorie a praxe v oblasti soudního expertizního 

zkoumání.

Při zkoumání těchto problémů nelze alespoň stručně uvést nejdůležitější vědecké poznatky, 
které vytvořila ruská škola kriminalistiky, v  čele se snad největším kriminalistickým 
teoretikem všech dob prof. R. S. Bělkinem (Charvátová, Víchová 2014, s. 82). Svědčí o tom 
řada jeho publikačních výstupů, ale i přednášek a vystoupení na konferencích, vysokých 
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školách právního a bezpečnostního zaměření. Prof. R. S. Bělkin zpracováním teoretických 
a  metodologických základů kriminalistiky obohatil nejenom ruskou kriminalistickou 
školu, kterou považuji za nejlepší ve světě, ale obohatil teorii a metodologii kriminalistiky 
a forenzních věd každého státu, který navštívil, a vytvořil též základy pro další důležitou 
etapu integrace národních kriminalistik, sblížení vysokoškolských učebních programů při 
přípravě specialistů v oboru kriminalistiky a vyšetřování a dokazování trestné činností. 
V podmínkách Československé a nyní České i Slovenské republiky navíc ve spojení s dalším 
velikánem té doby, prof. Jánem Pješčakem vytvořili synergický efekt a nesmazatelně se 
vepsali do dějin naší, ale i světové kriminalistické vědy. Studujeme-li vědecký odkaz a ideje 
profesora R. S. Bělkina, jeho zásluhy za rozvoj a konstituování kriminalistické vědy a teorie 
a praxe forenzního zkoumání a dokazování trestné činnosti, jsme hluboce přesvědčení, že 
jeho přístup a přínos může být zdrojem inspirace nejen pro nás, ale i pro řadu mladších 
nastupujících kriminalistických a forenzních teoretiků. 

1  Vývoj názorů na teorii, metodologii a systém metod 

kriminalistiky

Kriminalistiku můžeme defi novat jako samostatný vědní obor, který zkoumá a objasňuje 
zákonitosti vzniku, zániku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických 
stop, jiných soudních důkazů a kriminalisticky významných informací, a na tomto základě 
vypracovává metody, postupy, prostředky, operace a  doporučení pro proces poznání 
kriminalisticky relevantních událostí v podmínkách trestního řízení (např. Musil, Konrád, 
Suchánek 2004, Porada 2001 aj.). Kriminalistická věda, je rovněž složitý myšlenkový systém, 
v  němž můžeme analyticky rozlišit tři aspekty: teorii, metodologii a  získané poznatky 
(Možný a Rabušic 1985, s. 7).

Teorie, jak můžeme říci v předběžném vymezení, je pokusem o vysvětlení příčin stavu 
a  příčin změn pozorovaného jevu, metodologie je soustavou pravidel, stanovujících 
postupy, jimiž lze k vysvětlení dojít nebo je ověřit, poznatky jsou pak sumou zjištění, jež 
už byla učiněna. Říkáme-li že v myšlenkovém systému vědy lze její základní složky rozlišit, 
poukazujeme na to, že ve skutečnosti jsou všechny zmíněné aspekty natolik vzájemně 
prostoupeny, že kterýkoli z  nich implikuje (zahrnuje v  sobě) i  oba dva zbývající: teorii 
nelze budovat než na faktech; co je vůbec fakt a jak na nich budovat teorii, je vymezováno 
metodologií; a metodologie sama je vlastně teorií organizace pozorování a z nich získaných 
poznatků v klasifi kační systémy, které označujeme za vědecké.

O vědě se také hovoří, že je aplikovanou logikou, protože její pravidla pohybu myšlenky 
lze aplikovat na  přesně určený předmět. Z  této situace především vyplývá, že věda je 
„logicky organizovaný systém teorií“. Zvláště v této souvislosti teorií a předmětem spočívá 
zvláštnost vědy jako systému poznání. Systém není nikdy samoúčelný, ale prostředkem 
řešení určitých úkolů. Ve vědě se vytváří proto, aby byly dosažené výsledky poznání zjištěny 
v  úplnosti a  využity pro dosažení dalších nových výsledků, dalších nových poznatků 
(Porada 1981). Rozvoj každé konkrétní vědy, tedy i kriminalistiky, je do jisté míry určován 
představami o jejím místě v systému vědeckého poznání. 
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V historii kriminalistiky až po dnešek platí, že řešení této otázky mělo a má podstatný 
význam jak pro určení její společenské funkce a úlohy v trestním řízení, tak i pro objasnění 
zdrojů těch poznatků, jejichž využitím roste potenciál kriminalistických prostředků 
a  metod kontroly trestné činnosti. Týká se to jak systémů kriminalistických teorií, tak 
systému a struktury kriminalistické metodologie. K  tomu, aby mohl být správně určen 
předmět kriminalistiky, je třeba v  činnosti související s  odhalováním a  vyšetřováním 
trestných činů vyčlenit ten její aspekt, elementy, jejichž zkoumání může být zabezpečeno 
metodami kriminalistiky a  není předmětem zkoumání jiných věd. Máme podloženě 
za prokázané, že jde o takový druh „činnosti“, které vedou k efektivnímu a objektivnímu 
odhalování a vyšetřování trestného činu, kriminalisticky relevantní události.

Z toho vyplývá, že:
1) základním objektem kriminalistického zkoumání je lidská činnost, z jedné strany 

chování pachatele (především jako objektu poznání), z  druhé strany činnost 
kriminalisty (jako objektu řízení a optimalizace),

2) vyčleněným aspektem je „informačně poznávací struktura činnosti prováděné při 
odhalování, vyšetřování a prevenci trestných činů (Koldin 1987, s. 11–13). 

Elementy této struktury jsou:
1. trestně relevantní událost, procesy, fakta,
2. mechanismus jejich odrazu v okolním prostředí,
3. procesy odhalení, vyčlenění, fi xace, předání a  zkoumání trestně relevantní 

informace, mající vztah k vyšetřované události.

Trestně relevantní události, procesy a fakta (mechanismus trestného činu, jeho způsob 
a  jejich elementy) jsou zkoumány jako předmět poznání. Mechanismus odrazu těchto 
událostí a  procesů v  okolním prostředí je zkoumán jako nosič informace, podmiňující 
formování poznatků o  zkoumaných procesech. Procesy vyčlenění, fi xace, předání 
a  zkoumání trestně relevantní informace jsou zkoumány jako objekty řízení s  cílem 
optimalizovat tyto procesy (Koldin 1987, s. 11). Správná vědecká metoda, ale ve svém 
souhrnu metodologie kriminalistiky v podstatě vyplývá pouze z věrohodné teorie, která 
odráží objektivní zákony a zvláštnosti předmětu zkoumání. 

Metodologické problémy kriminalistiky nejsou zdaleka vyčerpány, a  to jak z  hlediska 
gnoseologické podstaty jejich metod, tak z hlediska jejich zvláštností. Domníváme se, že 
nemohly být vyčerpány v minulosti, současnosti a nemohou být beze zbytku vyčerpány 
ani v budoucnosti. V objektivní realitě, tedy i v průběhu, přípravy, páchání, odhalování, 
vyšetřování a  prevence trestné činnosti lze zaznamenat nové a  nové aspekty, stránky, 
úkoly, situace, které je nutno řešit stávajícími, a průběžně nově vznikajícími metodami, 
prostředky a postupy. Jinak řečeno, stávající a nově vznikající potřeby kriminalistické praxe 
si vyžádají nové vědecké poznatky, které bude nutno v mnoha případech získávat novými 
kriminalistickými metodami, novou vědeckou metodologii kriminalistiky.

Posuzujeme-li metody a metodologii kriminalistiky, je především nutné rozlišovat metody 
vědeckých kriminalistických zkoumání v rámci předmětu kriminalistické vědy a metody 
kriminalistické praxe v procesu odhalování a vyšetřování trestného činu – viz např. Bělkin 
(1978, 1979a, 1987), Musil a  kol. (2001), Straus, Němec a  kol. (2009), ale též Pješčak, 
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Protivinský, Prerad, Heřmánek, Konrád, Porada, Straus, Suchánek, Šimovček, Hlava, aj. 
Jedním ze stále a  nadále aktuálních metodologických problémů je vyjasnění vztahu 
teoretické a empirické úrovně metodologie kriminalistiky, a to zejména při posuzování 
úkolů teoretického a  praktického kriminalistického zkoumání. Kriminalistická teorie 
zkoumá podstatné zákonité souvislosti kriminalistických objektů a procesů. Kriminalistická 
praxe zkoumá proces odrazu a poznání jednotlivých událostí a objektů. Podstatný rozdíl 
mezi teoretickým a praktickým poznáním existuje i v  tom případě, kdy jsou využívány 
z  gnoseologického hlediska stejné metody: pozorování, analýza, hypotéza, indukce, 
dedukce, modelování aj. Tento rozdíl je podmíněn povahou objektů a také podmínkami 
poznávací činnosti subjektu (vědecká – odhalování a vyšetřovací činnost).

Z  uvedeného rovněž vyplývá, že kriminalistická praxe představuje empirickou úroveň 
metodologie kriminalistické vědy (např. získání empirického materiálu pozorováním, jeho 
kvalitativní analýza a statistické zpracování) a kriminalistická teorie přiměřeně představuje 
teoretickou úroveň metodologie kriminalistické vědy (např. použití metod, metodik, 
prostředků a  postupů v  podmínkách odhalování a  vyšetřování konkrétního případu). 
Je třeba zdůraznit, že zákonitosti, které jsou předmětem kriminalistické teorie, jsou 
použitelné jen v hromadných událostech a jevech. K jejich zjištění je proto třeba využít jak 
obecných kriminalistických metod, tak specifi ckých kriminalistických metod: hromadných 
pozorování, vytyčování hypotéz, statistických zobecnění, a také speciálního přizpůsobení 
a využití metod jiných věd: matematiky, fyziky, chemie, kybernetiky, biologie, medicíny, 
psychologie, praxeologie aj. 

Úkoly praktického kriminalistického zkoumání spočívají ve  zjištění pravdy v  konkrétní 
trestní věci, tj. pravdy týkající se jednotlivého faktu. Přitom se využívají zákonitosti, zjištěné 
kriminalistickou teorií, a  metody, které byly na  jejich základě vypracovány, ale cílem 
zůstává zjištění jednotlivého faktu. To nemůže nemít vliv na metody, které se v procesu 
zjišťování této pravdy používají. Např. metodou vědeckého zkoumání příčinného vztahu 
je hypotéza, která se v  praktickém poznávání transformuje na  metodu vyšetřovacích 
a expertizních verzí, úzce spjatých s metodou plánování vyšetřování. Vědecká metoda 
systémové strukturální analýzy a klasifi kace se využívá v kriminalistické vědě při zkoumání 
abstraktních objektů, ale také jejich rodových, druhových a skupinových vztahů, např. při 
analýze struktury typové vyšetřovací situace, klasifi kaci trestných činů, klasifi kaci objektů 
identifi kace a identifi kačních znaků.

V  praktickém kriminalistickém poznání se tato metoda využívá při analýze struktury 
jednotlivých materiálních objektů a jevů: spáchání trestného činu, konkrétní vyšetřovací 
situace, struktury a  vlastnosti objektů a  vzájemných souvislostí apod. S  postupným 
rozvojem teorií kriminalistiky vzniká potřeba systemizace teoretických základů 
kriminalistiky. Podle úrovně obecnosti rozeznáváme:

1. teorie jednotlivých věcných odvětví kriminalistiky: písmoznalectví, trasologie, 
biologie, ohledání, výslechu apod.,

2. teorie jednotlivých částí kriminalistiky: techniky, taktiky, metodiky,
3. obecnou teorii vědy: otázky předmětu, metod a  systému kriminalistiky (Koldin 

1987, s. 13–22).
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V řadě publikací však lze zaznamenat i jiné členění kriminalistických teorií, nastává přesun 
některých teorií do vyšších pozic obecnosti, např. do obecné teorie vědy je zařazována 
teorie kriminalistické identifi kace, problém pravděpodobnostně informačního modelování 
a učení o kriminalistických (vyšetřovacích) verzích. Tak např. Koldin (1987, s. 22) v této 
souvislosti uvádí, že zda se nesprávným, že v jednotlivých, speciálních částech kriminalistiky 
se zkoumají takové její obecné pojmy jako je pojem verze, modelu, identifi kace, způsobu 
jednání pachatele, situace, negativních okolností, algoritmických a heuristických metod 
atp. Postupně tak vznikala u  různých autorů jiná struktura kriminalistických teorií, se 
snahou vyčlenit tak obecnou teorii kriminalistiky do samostatné části.

Československé a nyní české a slovenské pojetí kriminalistiky systemizaci kriminalistických 
teorií do  roku 1990 a  v  následujících létech neprovádělo, což bylo kritizováno, např. 
v učebnici Kriminalistika (Musil a kol. 1990). To následně muselo mít negativní důsledek. 
Vycházíme z toho, že správná (vědecká) teorie má vždy metodologický význam. Z hlediska 
rozvoje kriminalistiky má zásadní význam přednostní rozvoj teorie, která zabezpečuje 
nezbytný teoretický základ pro experimentální a technická rozpracování vytyčených úkolů, 
cílevědomost vědeckého zaměření, správnou systemizaci a hodnocení shromážděného 
faktického materiálu, efektivnost vědeckých doporučení, tj. praktických postupů, metod, 
prostředků a  operací shromažďování, fi xace a  zkoumání informace o  trestně právních 
a kriminalistických relevantních skutečnostech. 

Teprve Musil, přes skutečnost, že se problematikou kriminalistických teorií, vztahem mezi 
nimi, metodologií a vědeckým poznatkem v obecné poloze nezabývá, tedy ani neprovádí 
jejich klasifi kaci, provádí jejich moderní systemizaci, která je patrná z  logické struktury 
jednotlivých problematik na úrovni obecné teorie vědy (např. kriminalistická charakteristika 
trestného činu, způsob páchání trestného činu, kriminalistické učení o pachateli a oběti, 
kriminalistická stopa, problematika poznání trestného činu, vyšetřovací situace, 
kriminalistická identifi kace a kriminalistická metodologie – Musil a kol. 1994, 1999, 2004). 

Při obecné charakteristice metod kriminalistiky Bělkin (1987, s. 85) konstatuje, že poznání 
je procesem přechodu od  neznalosti k  neúplné znalosti a  od  ní k  znalosti úplnější. Je 
to způsobeno řadou příčin, které jsou zahrnuty v  zvláštnostech procesu poznání 
kriminalisticky relevantní události. Tyto zvláštnosti a některé další faktory procesu poznání 
trestného činu mohou do určité míry ztěžovat získání pravdivého obrazu o poznávaném 
trestném činu nebo jeho komponentech. Kriminalistickým zkoumáním se rozumí jak 
smyslové, tak racionální poznávání. Postupy, pravidla a doporučení ke zkoumání objektů 
jsou zevšeobecněným výrazem praxe těchto zkoumání, stejně jako teoretické postuláty 
aprobované praxi.

Musil a kol. (1994, s. 153) podtrhuje, že se v tomto případě, při přechodu našich poznatků 
o události z neznalosti ke znalosti, jedná o obtíže praktického (nikoliv gnoseologického 
charakteru), a proto je lze překonat, např. využitím stop jiného druhu než zničených nebo 
znehodnocených stop, volbou jiných metod zkoumání apod. Při pojednání o metodách 
kriminalistických vědeckých bádání Bělkin (1987, s. 83–84) uvádí, že základem systému 
metodologie kriminalistiky jsou:

a) obecné vědecké metody,
b) speciální metody vědy.
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Současně zdůvodňuje, že je nutné rozlišovat (1) metody kriminalistiky jako vědy a  (2) 
metody kriminalistické praxe v procesu odhalování a vyšetřování trestných činů (Bělkin 
1987, s. 91). 

2  Metody kriminalistické vědy

Obecné vědecké metody kriminalistky jsou: pozorování, měření, popisování, srovnávání, 
experiment, modelování a matematické metody zkoumání. Tyto obecné metody v systému 
kriminalistických metod se svou gnoseologickou podstatou neliší od obecných metod 
jiných věd, vyznačují se však určitými zvláštnostmi, které závisí na zákonitostech, které 
tvoří předmět kriminalistické vědy.

Speciální metody kriminalistické vědy jsou takové metody, jejichž oblast poznání je 
ohraničená pouze na zákonitosti konkrétní vědy, tedy v případě kriminalistiky na předmět 
kriminalistické vědy. Dále uvádí, že speciální metody kriminalistiky se rozdělují na  ty, 
které jsou výlučným produktem kriminalistiky pro zkoumání jejích vlastních objektů 
objektivní reality (událost trestného činu, její mechanismus, jednotlivé druhy stop apod.), 
a  na  speciální metody jiných věd, využívaných kriminalistikou. Rozeznáváme tedy (a) 
vlastní kriminalistické metody a (b) speciální metody jiných věd.

a) Vlastní kriminalistické metody jsou tvořeny:

- skupinou technických metod kriminalistiky (různé metody vyhledávání, fi xace, 
dokumentace a zkoumání kriminalistických stop jednotlivých druhů trestných činů), 
které jsou tvůrčí kriminalistickou aplikaci speciálních metod jiných vědních oborů,

- strukturálními kriminalistickými metodami, jimiž se vytvářejí určité funkční 
systémy, s konkrétní mírou celistvosti, např. systém plánování vyšetřování, systém 
taktických postupů při pátrání po  horké stopě, systémy sběru, shromažďování 
a hodnocení informací o trestném činu, způsobu páchání a jeho komponentách, 
pro formulaci a prověrku vyšetřovacích verzí apod.

b) Speciální metody jiných věd:

- nejčastěji se v  kriminalistické vědě využívají metody fyzikální, chemické, 
biologické, sociologické, statistické, antropologické, a některé novodobé metody: 
biomechanické, kybernetické aj. 

Pro potřeby rozvoje poznatkového potenciálu kriminalistické vědy je nezbytné taky 
zkoumat možnosti rozvoje její metodologie (metod, metodik, prostředků, postupů 
a  operací). Uvádí, že rozvoj kriminalistiky je doprovázen zdokonalováním všech jejích 
metod, zejména však jejích speciálních metod (vlastních i jiných vědních oborů). Lze uvést 
tyto směry rozpracování těchto metod:

1. na  základě již existujících metod kriminalistiky nebo jiných věd, které jsou 
kriminalistkou tvořivě aplikovány,

2. na základě analýzy procesu zkoumání, který vedl k novým poznatkům,
3. na základě stanoveného cíle, kterého není možno dosáhnout stávajícím systémem 

kriminalistických metod (Bělkin, 1987, s. 89).
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3  Metody kriminalistické praxe

V první řadě Bělkin uvádí, že je nutné rozlišovat metody kriminalistické vědy a metody 
praxe odhalování a  vyšetřování trestných činů. Důvodem je skutečnost, že praktická 
činnost orgánů činných v  trestním řízení, soudce, znalců a  znaleckých institucí, se liší 
svým obsahem, cíli, prostředky, podmínkami a  objekty od  vědeckého bádání v  rámci 
kriminalistické vědy. V  obou případech, tedy ve  vědě i  praxi se však mohou používat 
metody poznání, jejichž gnoseologická podstata je stejná, nezávislá na  podmínkách 
aplikace této metody. Největší rozdíl mezi těmito metodami vědy a praxe lze zaznamenat 
u  speciálních kriminalistických metod poznání. Tyto rozdíly jsou způsobeny formou 
aplikace těchto metod, postavením subjektu, který je používá, podmínkami a zvláštnosti 
procesu poznávání a  charakterem objektů poznání. V  naznačených souvislostech jsou 
uváděná obecná kriminalistická a trestně procesní kritéria hodnocení existujících a nově 
vznikajících metod kriminalistické vědy (pořadí podle významnosti kritérií):

a) přípustnost metody (v kriminalistické vědě, ale zejména v oblasti kriminalistické 
praktické činnosti),

b) vědeckost metody,
c) jednoduchost a spolehlivost (v stanovených mezích získání vědeckého poznatku),
d) bezpečnost metody,
e) efektivnost a ekonomičnost metody (Bělkin, 1987, s. 90–91).

Kriminalistické metody musí zejména z procesního hlediska vyhovovat komplexu velmi 
náročných požadavků. Některé tyto požadavky, mají podle Musila a kol. (1994, s. 177–182) 
metodologický charakter a platí i pro metody užívané v  jiných oborech lidské činnosti, 
jiné jsou specifi cké a vyplývají z podmínek procesu poznání trestného činu a kontroly 
kriminality. Tyto požadavky:

a) musí respektovat obecné principy, na nichž je vybudována činnost státních orgánů 
v  demokratickém právním státě (které jsou tvořeny systémem těchto zásad: 
humanismus, respektování lidských práv, demokratický a právní charakter činnosti 
spojených s aplikací kriminalistické metody),

b) musí vést k poznání a dokázání pravdy (s využitím zásad: aktivnosti, objektivnosti 
a rychlosti), 

c) musí být v souladu se zákonem (v případě jejich aplikace do sféry občanských práv 
a svobod občanů). Tento požadavek je s ohledem na konkrétní podmínky trestného 
činu komplikovaná: kriminalistická činnost je velice různorodá, k dispozici je pouze 
platná právní úprava. Aplikace některých metod vyžaduje výslovní právní úpravu, 
některé metody nemusí být zařazeny do právní úpravy (neobsahují kolizní prvek, 
tj. nezasahují do občanských práv a svobod), některé metody v současné době 
ještě nejsou schopny poskytnout věrohodné vědecké poznatky.

Z tohoto důvodu je nutné hledisko přípustnosti kriminalistických metod dále konkretizovat 
rozpracováním dalších kritérií a formulovat další nutné požadavky, které:

- respektují základní zásady trestního řízení,
- nejsou právními předpisy výslovně zakázány,
- vycházejí ze zásad stanovených trestním řádem, pro provádění podobných, 

výslovně upravených metod,
- jsou způsobilé vést ke zjištění pravdy,
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- mají přísně vědecký charakter (jsou dostatečně citlivé, spolehlivé, průkazné – viz 
obecná kritéria pro nově vznikající metody kriminalistické vědy a  praxe (Musil 
a kol. 1994, s. 181).

Koldin a  Schurich (1987, s. 132–149) v  rámci systémově strukturního a  komplexního 
přístupu v kriminalistických zkoumáních uvádí, že tento přístup má podstatný význam 
pro řešení nejdůležitějších a  nejobtížnějších vědeckých a  praktických problémů 
kriminalistiky, např. při zkoumání systému a  struktury kriminalistiky, systému metod 
a  úrovní metodologie kriminalistiky, při klasifi kaci nejvýznamnějších kriminalistických 
objektů, při analýze struktury základních pojmů vědy, při systemizaci vlastností a znaků 
jednotlivých objektů a při systemizaci kriminalistické informace. Nikoli na každý objekt lze 
nahlížet jako na systém, mající svou strukturu a prvky (elementy) ve vzájemných vazbách. 
Na  tomto základě zdůvodňují, že pro metodologii kriminalistiky lze vyvodit principy 
a úkoly systémově strukturního přístupu:

1. charakteristika systému jako celistvého objektu, 
2. rozdělení systému na elementy, podsystémy,
3. rozpracování hierarchie struktur podsystémů v tomto systému,
4. možnost přechodu ze systému na jednotlivé podsystémy,
5. možnost vyčlenění prvků, souvislostí a vztahů mezi podsystémy a systémem,
6. možnost vyčlenění struktur jednotlivých systémů, defi nováním jejich analogickými 

vlastnostmi,
7. analýza funkcí systému a v případě potřeby zkoumání predikce vývoje (Koldin, 

Schurich 1987, s. 132).

Systémy – objekty (událost trestného činu, pachatel, použité nástroje a  prostředky 
trestného činu, kriminalistické stopy, srovnávací vzorky (viz např. teorie kriminalistické 
identifi kace) apod. se studují a popisují z hlediska reálných souvislosti existujících v těchto 
objektech a  z  hlediska objektivních zákonitostí, které se v  nich uplatňují (viz např. již 
uváděná teorie kriminalistických stop). Podle Koldina a Schuricha, již v klasifi kaci Ejsmana 
(1967, 1971) se uvádějí tyto typy objektivních souvislosti v kriminalistických systémech:

1. genetická souvislost, která existuje mezi příčinou a následkem,
2. funkcionální souvislost mezi vzájemně závislými procesy,
3. objemová souvislost mezi objekty, patřícími do jedné skupiny, třídy,
4. substancionální souvislost mezi vlastnostmi objektu a objektem samotným,
5. souvislost přetváření, transformace mezi originálem a kopií,
6. prostorově (lokační) a časové (chronologické) souvislosti (Chmyrov 1979),
7. smíšená souvislost, jako výsledek různých kombinací předchozích souvislosti 

(Porada 1987).

Jako příklady je možné uvést např. genetickou souvislost mezi způsobem páchání 
trestného činu a vznikem kriminalistických stop, funkcionální souvislost např. při zkoumání 
funkčních a  dynamických znaků člověka, objemová souvislost jako výsledek interakce 
objekt – prostředí při vzniku objemové stopy, kdy hloubka vtisku po  mechanickém 
působení objektů identifi kace, je výsledkem relace působící síly a  tvrdosti materiálu, 
který stopu přijímá, souvislost přetváření, transformace mezi identifi kačními vlastnostmi 
a  jejich odrazy ve  stopě a  samozřejmě možná kombinace uváděných příkladů, např. 
genetické souvislosti a  souvislosti přetváření, transformace mezi originálem a  kopii, 
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apod. (Porada 1987). Uvedené typy souvislosti a  zákonitostí se zkoumají obecnými 
i  speciálními kriminalistickými metodami, tedy pozorováním, měřením, srovnáváním, 
experimentováním, instrumentálně analytickými, statistickými a  jinými kvalitativními 
a kvantitativními metodami zkoumání.

Systémy – metody (logické struktury, modely algoritmy, data) jsou kriminalistickými 
systémy gnoseologického typu, které jsou podřízené logickým zákonitostem. Při zkoumání 
a popisu těchto systémů se užívají obecné metody abstrakce, formalizace, systemizace, 
formální a dialektické logiky, matematiky a kybernetiky (viz např. klasifi kace, systemizace 
a  formalizace kriminalistických stop a  problémů kriminalistické identifi kace – Porada 
1987, Porada a Straus 2012). Systémy výchozích faktických údajů, verze, modely aj. fakta 
vyšetřované události jsou nejdůležitějšími kriminalistickými objekty, které si vyžádaly 
rozpracování adekvátního metodologického instrumentária, které je v  kriminalistice 
průběžně obohacováno, např. formou identifi kace systémů a biometrickou identifi kací 
v kriminalistice. 

V tomto směru jsou však největším vkladem práce Ejsmana (1967, 1971), který prozkoumal 
různé typy logických struktur v kriminalistice, ale i práce Selivanova (1974, 1982), Polevoje 
(1982) aj. Jejich principy klasifi kace a  rozpracování kriminalistických systémů mají, jak 
uvádí Koldin a Schurich (1987, s. 138) podstatný metodologický význam a umožňují řešit 
řadu sporných problémů teorie, objasnit podstatu nových systémových pojmů, k nimž 
v  první řadě patří pojem kriminalistická charakteristika trestného činu a  vyšetřovací 
situace, které zaujaly pozornost mnoha kriminalistických teoretiků (např. Musil 1994, 
Konrád 1994, Hlava 1998, Porada a Požár 1999, 2001).

Základní teze zní, že teoretická analýza kriminalistických struktur je předpokladem 
a prostředkem rozpracování kriminalistických metodik proto, že struktura objektivních 
souvislostí a  zákonitostí objektu je materiální strukturou hledané kriminalistické 
informace. Na styku těchto přístupů, jak uvádí Koldin a Schurich (1987, s. 141) se vytváří 
prostor pro rozkódování, přijetí a  systémové interpretace kriminalistické informace. 
Posuzování z tohoto hlediska zahrnuje systémově strukturní analýza: zkoumání struktury 
kriminalistických objektů, např. v procesu systémové kriminalistické identifi kace (přesněji 
identifi kace systémů v  kriminalistice a  biometrické identifi kaci – Porada (1987) nebo 
systémovém přístupů při vytváření teorie kriminalistických stop Porada (1987), Porada 
a Straus (2012), ale též např. v kriminalistické situaci (Hlava 1998). 

Systémově strukturní analýza za pomocí vyčlenění podsystémů je významný prostředek 
kriminalistického zkoumání za  účelem získání relevantní informace. V  případě, že je 
zaměřená na detailizaci struktury poskytuje:

1. zkoumání struktury a podsystémů kriminalistických objektů,
2. určení nositelů informací,
3. zkoumání obsahu a významu elementů struktury systému,
4. studium typové struktury a algoritmů jeho zkoumání,
5. studium systému vyšetřovací situace.

Proces konstituování a rozvoje policejních (bezpečnostních věd) na základě metodologie 
praktických věd a metodologie „kriminalistiky chápané rovněž jako praktické, aplikované 
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vědy, povolané uspokojovat potřeby praxe“ (Bělkin 1987, s. 94), např. v  oblasti 
kriminalistických činnosti v  praxi orgánů činných v  trestním řízení, kriminalistických 
expertizách, apod. umožňuje nově zkoumat strukturu, logiku a formy vědeckého poznání 
v kriminalistice a zohlednit i nové poznatky metodologie praktických věd pro potřeby 
poznání předmětu vědy i objektů zkoumání v kriminalistické praxi.

Při klasifi kaci metod kriminalistické vědy lze zaznamenat mezi autory různé přístupy 
ve srovnání s uvedenou koncepcí Bělkina (1978, s. 88–89). Jde jednak o souhlasnou koncepci, 
např. Vakarelski (1978, s. 35–36), ale i zcela rozdílnou koncepci vlastních specifi ckých metod 
kriminalistické vědy, kterou předkládá Pješčak a kol. (1982, 1986; Pješčak, Bělkin a kol. 
(1984, kteří pokládají za vlastní kriminalistické metody: 1. zevšeobecnění (generalizace) 
poznatků z policejní, vyšetřovací a soudní praxe a 2. tvůrčí přizpůsobování a přetváření 
poznatků a metod jiných věd a kterou přebírá celá československá a nyní česká a slovenská 
kriminalistická škola. Tuto klasifi kaci precizuje zejména (Musil a kol., 1990, 1994, 1999), 
Musil, Konrád, Suchánek (2001, 2004), a  až do  roku 2011 jí přebírají i  jiní autoři, např. 
Porada a kol. (2001, 2007), Šimovček (2000), Straus a kol. (2004, 2012) aj.

V  navržené klasifi kaci již považujeme uváděné metody pouze za  přístupy, způsoby 
realizace kriminalistických výzkumů, jež jsou vlastní všem aplikovaným vědám, které 
se při zkoumání svého předmětu musí 1. nejen opírat o generalizované poznatky praxe 
a  2. přizpůsobovat a  přetvářet poznatky a  metody jiných věd, ale ve  funkčním vztahu 
metodologie, metoda, teorie, vědecký poznatek, zcela běžně orientovat a pomocí těchto 
metod získávat nové poznatky, které pak i v případě kriminalistické vědy slouží rozvoji 
nových kriminalistických teorií ale i metod zkoumání k získání nových vědeckých poznatků 
uspokojujících současné, ale zejména nové a  nové potřeby odhalování a  vyšetřování 
trestné činnosti. 

V české a slovenské kriminalistice se v současné době rozlišují metody kriminalistického 
vědeckého poznání a  kriminalistické metody určené na  odhalování a  vyšetřování 
kriminalistické relevantní události. Metody kriminalistického vědeckého poznání slouží 
na  zkoumání předmětu kriminalistiky, na  tvorbu kriminalistických teorií obsahujících 
vědecké poznatky, které jsou určené jednak k rozvoji samotné teorie, jež není samoúčelná, 
ale stává se obsahem vědeckých metod a metodik, které jsou určené pro jejich aplikaci 
v procesu odhalování a vyšetřování trestné činnost i kriminalistické relevantní události. 
Kriminalistická věda svými metodami zkoumá předmět svého poznání a  podává jeho 
výklad. Výsledky zkoumání získané pomocí metod kriminalistického vědeckého poznávání 
vytvářejí doporučené metody, prostředky, postupy a  operace, které jsou určené pro 
kriminalistickou praxi (Šimovček 2000, s. 118).

Metody kriminalistického vědeckého poznání se v  literatuře označují jako metody 
používané kriminalistickou vědou, resp. metody kriminalistické vědy (např. Musil a kol. 
1994b, s. 14). Kriminalistické metody odhalování a vyšetřování kriminalisticky relevantní 
události se v starší, ale i současné české kriminalistické literatuře označují jako metody 
kriminalistické praktické činnosti (Šimovček 2000, s. 118). Je však třeba zdůraznit, že 
některé metody jsou aplikovatelné jak ve vědě, tak i praxi společně, tedy jsou určeny jak 
pro vědecké zkoumání svého předmětu, tak pro kriminalistické odhalování a vyšetřování 
trestné činnosti. 
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Přístup některých teoretiků, kteří nesprávně zaměňují kriminalistickou vědeckou činnost 
a  praktickou aplikací jej výsledků v  procesu odhalování a  vyšetřování kriminalisticky 
relevantních událostí, zcela správně kritizuje Šimovček (2000, s. 118, 127), který rovněž 
uvádí, že současné chápání kriminalistických metod vyžaduje vyčlenit jeden systém složený 
z dvou podsystémů: 1. metody kriminalistického vědeckého poznávaní, 2. kriminalistické 
metody objasňování kriminalistické relevantní událostí. Dále prezentuje, že kriminalistické 
metody objasňování není správně členit na kriminalisticko-technické a kriminalisticko-
taktické metody a zdůvodňuje, že existují jenom kriminalistické metody, které se odlišují 
převažujícím charakterem postupů, použitých prostředků a dílčích operací. Tyto mohou 
být více technické, anebo více strukturálně-taktické. 

Podle tohoto kritéria se v  literatuře vyskytuje i  členění na  metody kriminalisticko-
technického charakteru a metody kriminalisticko-taktického charakteru. Zastáváme toto 
členění, ale z pragmatických důvodů, budeme po objasnění našeho přístupu v metodologii 
a metodách kriminalistiky rozvádět stanovisko stejné jako Musil a kol. (1994, s. 14, 66), 
nebo též Šimovček (2000, s. 127–128):

1. kriminalistické metody technického charakteru, které se využívají především při 
zkoumání a  poznávání kriminalisticky relevantních objektů materiální povahy. 
Jejich aplikace v  procesu kriminalistického objasňování vyžaduje příslušnou 
úzkou specializaci, a proto se využívají zejména v rámci kriminalistických expertíz 
a kriminalistickými technikami,

2. kriminalistické metody taktického charakteru, nazývané často jako strukturálně-
kriminalistické metody nebo strategické metody, na  rozdíl od  předcházejících 
metod technického charakteru, je schopen aplikovat oprávněný subjekt 
kriminalistického objasňování. Tyto metody mají svou typickou strukturu, obsah 
a postupnost specifi ckých činností subjektů při zjišťování, analýze a vyhodnocování 
kriminalistické relevantních informací s cílem řešení jednotlivých kriminalistických 
situací (Porada a kol. 2014, Konrád, Porada, Straus, Suchánek 2014).

Samostatnou pozornost zasluhuje přípustnost metod kriminalisticko-praktické činnosti. 
Tyto metody musí vyhovovat celému komplexu velice náročných požadavků, které mají 
jednak metodologický charakter, ale současně musí respektovat obecné principy, na nichž 
je vybudována činnost státních orgánů (např. humanismus, respektování lidských práv 
a  svobod občanů, respektování zásad trestního řízení, které nejsou právními předpisy 
výslovně zakázány, jsou způsobilé vést k zjištění pravdy a mají přísně vědecký charakter.

4  Současné přístupy na pojetí kriminalistické teorie, 

metody a metodologii 

Nové kriminalistické teorie a  metody vznikají a  rozvíjejí se tvůrčí aplikací nebo 
zkvalitňováním, modifi kací či oddělením určitých postupů od některých již používaných 
metod v souvislosti s rozvojem v kriminalistické vědě i praxi. Tento proces je podmíněn 
zejména výraznou diferenciací a systematizací vědeckého poznání různých vědních oborů, 
ale i v kriminalistice. Tím dochází k postupnému nahromadění nových vědeckých poznatků 
(faktů, teorií, metod) a  jejich třídění do příslušných systémů a podsystémů. V průběhu 
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technického rozvoje společnosti a aplikace výpočetní techniky se tento proces zrychluje 
a  vyžaduje důslednou kontrolu ze strany kriminalistických teoretiků, ale i  subjektů 
transformace, které jsou odpovědné za  identifi kaci potřeb praxe a  transfer nových 
vědeckých poznatků (teorií, metod, prostředků, postupů a  operaci) do  kriminalistické 
a právní praxe.

Tímto způsobem uvedené postupy získaly novou kvalitu v  podobě současných 
kriminalistických metod. Poznávání zvláštností a  aplikačních možností jednotlivých 
kriminalistických metod má teoretický i  praktický význam. Vzhledem k  souhrnnému 
odrazu kriminalisticky relevantní událostí ve stopách závisí úspěšnost aplikace té které 
metody na  druhu a  možností dekódování kriminalisticky relevantní informace ze stop 
a jiných zdrojů těchto informací, které mají kriminalistický, nebo kriminalistický a právní 
význam. Daný vztah závislosti determinuje nejenom volbu určité metody, ale i  taktiku 
jejího použití. S  tím souvisí nejenom způsobilost použití metody na  dekódování jen 
určitých informací ze sdruženého informačního obsahu, ale i efektivnost a účelnost jejich 
použití v příslušném kontextu (Šimovček 2000, s. 132, Zavalidroga 1997, s. 45–48). 

Proces konstituování a rozvoje policejních věd na základě metodologie praktických věd 
a  metodologie kriminalistiky rovněž jako praktické vědy, vědy aplikované, povolané 
uspokojovat potřeby praxe (Bělkin 1987, s. 94), např. v oblasti kriminalistických činností 
v praxi orgánů činných v trestním řízení, kriminalistických expertiz, apod. umožňuje nově 
zkoumat strukturu, logiku a formy vědeckého poznání v kriminalistice a zohlednit i nové 
poznatky metodologie praktických věd pro potřeby poznání předmětu vědy i objektů 
zkoumání v kriminalistické praxi.

Proto na  závěr diskuse o  vývoji názorů a  přístupů na  pojetí teorie, metodologie 
a  systému metod kriminalistiky uvádíme vlastní klasifi kaci metod kriminalistické vědy 
a  kriminalistické praxe v  souladu s  metodologií policejních (bezpečnostních) věd, 
které stejně jako kriminalistiku považujeme za  vědy praktické. Předběžně navrhujeme 
a zdůvodňujeme toto dělení (Porada, Holcr a kol. 2011, Holcr, Porada a kol 2011, aj.):

Neobyčejně různorodá povaha předmětu kriminalistiky jako vědního oboru a neméně 
různorodé praktické činnosti kriminalistů ovlivňují v  rozhodující míře systém její 
metodologie, jakož i  systém používaných metod. Bylo již řečeno, že předmětem 
zájmu kriminalistiky jsou kriminalisticky relevantní fenomény přírodní, technické, 
humanitní, společenské jakož i  jejich vzájemné kombinace, což vysvětluje různorodost 
prezentovaných přístupů k výstavbě kriminalistického metodologického instrumentária, 
týkajícího se problematiky metodologie vědeckého poznání. 

a) Metody kriminalistiky jako vědního oboru

Jedním z obligatorních komponentů kriminalistiky jako plnohodnotného vědního oboru 
je systém metodologie a metod, které používá při zkoumání svého předmětu. Přičemž 
různorodost fenoménů zkoumaných kriminalistikou předpokládá využívání metodologie 
(a systému metod) věd fundamentálních, ale také věd praktických. Zvolíme-li za kritérium 
klasifi kace metod kriminalistiky odpověď na  otázku „co je prioritním cílem zkoumání“, 
potom můžeme její metody roztřídit na: 
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1) metody věd fundamentálních, používané při získávání nových teoretických 
a aplikovaných poznatků, při budování vědeckých teorií; 

2) metody věd praktických, používaných při získávání nových praktických poznatků, 
nových pravidel praktické činnosti a optimalizaci již existujících, jakož i vyvíjení 
nových typových projektů (metodik), resp. optimalizování již existujících).

Metody kriminalistiky jako vědního oboru jsou tedy používané při získávání nových 
poznatků teoretických (jako komponentů teorií, jejich principů, zákonitostí apod.), 
aplikovaných (např. metod aplikovaných v  procesu kriminalistické identifi kace) 
a  praktických (např. nových metodik odhalování, vyšetřování a  prevence kriminality). 
Posláním metod kriminalistiky jako vědního oboru je získat vědecké poznatky. 

b) Metody kriminalistické praxe

Metodami kriminalistické praxe rozumíme metody (postupy), které používají kriminalisté 
ve své každodenní práci. Jejich posláním tedy není získávání vědeckých poznatků, ale 
naopak využívání těchto poznatků při řešení konkrétních praktických úkolů.

Metody kriminalistické praxe: 
1) chápeme jako postupy, které používají pracovníci kriminalistické a právní praxe, 

v průběhu činnosti policie, orgánů činných v trestním řízení a znalců při realizaci 
procesu odhalování a vyšetřování trestných činů a při zkoumání stop. 

2) jsou využívané v procesu realizace procesu odhalování a vyšetřování trestných činů, 
v  procesu kriminalistické identifi kace a  v  procesu vyhledávání, shromažďování, 
zkoumání a  využívání stop. Pro další činnost jiných orgánů činných v  trestním 
řízení, popřípadě pro postup jiných osob a orgánů v tomto řízení a institucí jsou 
potom p3oskytované výsledky této praktické činnosti.

Metody kriminalistické praxe neslouží primárně vědeckému poznání, ale řešení 
konkrétních úloh kriminalistické praxe (odhalování, identifi kace, zkoumání a využívání 
stop). Vědecké poznání je zde jenom prostředkem, nikoliv jeho cílem. Produktem 
(výstupem) kriminalistické praxe jsou konkrétní poznatky o předmětném trestném činu 
nebo o jiné konkrétní kriminalisticky relevantní události. Produkt má konkrétní charakter, 
je řešením konkrétní (jedinečné) praktické úlohy. 

Naše pojetí metodologického instrumentária kriminalistiky jako vědního oboru 
a  kriminalistické praxe tedy jednak navazuje na  koncepce vzpomenuté výše, 
které současně rozšiřuje o  metody používané ve  vědách praktických, tedy vědách 
o projektování činností. Pojetím kriminalistiky jako vědy praktické se také posilňuje její 
vztah ke konstitujícím se vědám policejním či bezpečnostním (Porada, Holcr, a kol. 2011, 
Holcr, Porada a kol. 2011).
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5  Charakteristika současného stavu rozvoje 

kriminalistické vědy

Nastíníme-li stručnou charakteristiku současného stavu rozvoje kriminalistické vědy, 
můžeme bez hlubšího zdůvodnění následujících tezí konstatovat, že se zvyšuje potřeba 
nových vědeckých poznatků, jak v oblasti teorie, tak kriminalistické praxe. Nové dimenze 
kriminalistické praxe vyžadují efektivní transfer vědeckých poznatků. 

Transfer je aktualizovaný a dynamizovaný zejména těmito potřebami:

• potřeba adekvátně a včas reagovat na měnící se podmínky ve vývoji kriminalistické 
(vyšetřovací) situace,

• potřeba v  reálném čase identifi kovat a  řešit rozpory mezi dynamicky se měnící 
kriminalistickou situaci a relativně stabilními přístupy jejího řešení,

• potřeba rychleji a  důsledněji překonávat gnoseologické, metodologické, 
personální, sociální, kriminalisticko-policejní a  jiné odborné překážky, které 
vznikají v transferu vědeckých poznatků.

Transfer vědeckých poznatků je ovlivňován:

• úrovní současného stavu a rozvoje kriminalistiky na národní a mezinárodní úrovni,
• úrovní a  stupněm institucionálního, tj. materiálního, personálního a  fi nančního 

zabezpečení kriminalistiky,
• připraveností vědeckého společenství kriminalistiky poskytovat praxi využitelné 

vědecké poznatky,
• připraveností subjektů kriminalistické, znalecké a soudní praxe využívat vědecké 

poznatky v procesu odhalování a vyšetřování trestné činnosti.

Uvedené konstatování umocňuje význam teoretiků, ale i subjektů transformace, kterých 
je podle našeho názoru v současné době nedostatek, nebo nemají své kvality, často ani 
žádoucí profesionální úroveň. V  současné době jsme svědky, že kriminalistická praxe 
v  mnoha směrech předbíhá kriminalistickou teorii (až na  výjimky, kterými jsou oba 
Kriminalistické ústavy v Praze a Bratislavě), teorií, která zaostává a dostává se tak do pozice, 
že je teorií o praxi a ne pro praxi, což může být chybou, jak kriminalistických teoretiků, ale 
i chybou subjektů odpovídajících za  identifi kaci potřeb a transfer vědeckých poznatků 
do praxe. Nebo může dojít i ke kumulaci těchto chyb. Z pohledu funkce kriminalistických 
teorií můžeme podtrhnout, zdůraznit, že vědecké teorie nejsou samoúčelné, ale stávají se 
obsahem vědeckých metod, které slouží rozvoji samotné teorie, ale jsou i konceptuálním 
rámcem rozvoje řešení problémů kriminalistické praxe.

Závěr

Shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že kriminalistická věda, stejně jako jiné 
vědní obory, je v zajetí svých teorií, své metodologie, svých vědeckých poznatků, které 
je schopna poskytnout k  svému vlastnímu rozvoji a  k  plnění své společenské funkce. 
Na tomto základu můžeme formulovat tyto závěry:
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• Rozvoj kriminalistických teorií a  jejich vyžití v kriminalistické a právní praxi není 
myslitelný bez vědeckého společenství, tedy vysoce kvalifi kovaných odborníků 
aktivně působících na kriminalistických postech v policii, jiných bezpečnostních 
sborech a na vysokých školách právního, ale již delší dobu i technického zaměření.

 • V této souvislosti lze konstatovat, že v současných podmínkách se v ČR nepodařilo:
1) Vytvořit centrum excelence pro kriminalistiku a  příbuzné forenzní 

obory na  Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která byla dlouhou dobu, 
a předpokládali jsme, že bude v současné době i v budoucnosti určitou baštou 
kriminalistiky, ani na dalších právnických fakultách, dokonce ani na Policejní 
akademii ČR. 

2) Rovněž se nepodařilo ani obhájit či udržet dříve vydobytou pozici kriminalistiky 
jako povinného předmětu v rámci toho kterého modelu přípravy vědeckého 
společenství na  právnických fakultách, na  rozdíl od  některých soukromých 
vysokých škol s kriminalistickým zaměřením (např. VŠKV, VŠFS, aj.).

Oproti tomu na  některých vysokých školách právního zaměření v  SR, např. na  FP PVŠ 
v  Bratislavě, ale i  na  některých vysokých školách technického zaměření v  ČR a  SR, se 
přípravě vědeckého společenství v  oboru kriminalistiky věnují a  v  řadě případů velice 
úspěšně se podílejí na řešení složitých kriminalistických problémů v rámci kriminalisticko-
forenzního zkoumání a  probíhá tam i  čilá pedagogická a  vědecko-výzkumná činnost 
a  vydávání studijních pomůcek a  odborných a  vědeckých monografi í z  kriminalistiky 
a  forenzních disciplín. To lze považovat za  systémovou chybu, která může mít vážně 
důsledky v přípravě kriminalistických specialistů, ale i pracovníků státního zastupitelství 
(prokuratury) a soudů.
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