
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Jméno diplomanta: Jana Králová 

Téma práce: 
 

Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

Rozsah práce 55 stran 

Datum odevzdání práce: 2.12.2019 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

Oponent diplomové práce: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Ačkoliv problematika okolností vylučujících protiprávnost a nutné obrany zvláště patří mezi tradiční témata 

kvalifikačních prací, přetrvává zde řada teoretických i aplikačních problémů, ať již v souvislosti s novými 

jevy (automatická obranná zařízení) nebo zahraničními vlivy (koncepce německá). Analýza a zpracování 

těchto sporných otázek se proto jeví jako bezesporu potřebné, žádoucí a tedy aktuální.  
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

Problematika okolností vylučujících protiprávnost je přiměřeně náročná na zpracování pramenného 

materiálu, a to nikoliv pro nedostatek pramenů, ale naopak pro jejich poměrně velké množství, včetně bohaté 

a vyvíjející se judikatury. Zdárné zpracování tématu vyžaduje rovněž velmi dobré zvládnutí teoretických 

základů trestního práva hmotného a zejména problematiky pojmu trestného činu a jeho zákonných znaků, 

zvláště pak místa protiprávnosti v systému těchto zákonných znaků. Analyticko-syntetická metoda a zčásti i 

metoda právní komparace, které byly v práci použity, odpovídají předmětu práce a vytyčeným cílům. 
 

3. Formální a systematické členění práce: 

Diplomantka se nejprve v prvých dvou kapitolách své práce v obecné rovině zabývá podstatou a sociálně-

právním významem okolností vylučujících protiprávnost. Logicky největší pozornost přitom věnuje 

problematice nutné obrany a rozboru jejích pojmových znaků, včetně srovnání s institutem krajní nouze. Na 

to účelně navazuje úvaha o významu judikatury pro interpretaci a aplikaci ustanovení zákona. Jádrem práce 

je analýza vybraných problémů, které byly judikaturou řešeny (intenzivní a extenzivní exces, význam afektu, 

putativní obrana, automatická obranná zařízení, postavení soukromých bezpečnostních služeb aj.). 

Provedený rozbor pak ústí v hodnocení současné právní úpravy a jejího odrazu v soudní judikatuře. 

Systematické členění práce je tedy zcela logické a lze je plně akceptovat. 
 

4. Vyjádření k práci 

Práci lze celkově hodnotit jako velmi dobře zpracovanou. Diplomantka prokázala hlubokou znalost zvolené 

problematiky, a to jak z pohledu trestněprávního, včetně jejího zpracování v odborné literatuře a jejího odrazu 

v judikatuře, jakož i z pohledu aplikační praxe a problémů zde se vyskytujících. Zatímco prvé dvě kapitoly 

jsou důvodně koncipovány jen jako nezbytný úvod do problematiky nutné obrany, hlubší a podrobnější 

rozbor nalézáme v klíčové kapitole třetí. Obecně třeba vyzdvihnout podrobnost a pečlivost zpracování, 

analýzu judikatury v jejím vývoji, včetně judikatury recentní i nejnovější, a rovněž srozumitelnost podaného 



výkladu. Kladně třeba též hodnotit snahu diplomantky vyjádřit k některým otázkám svůj vlastní názor, který 

lze vesměs akceptovat, jakož i dobré vyjadřovací a formulační schopnosti a v neposlední řadě způsobilost 

v závěru práce stručně a výstižně vyjádřit základní poznatky a stanoviska. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn výborně. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů uváděných v odborné literatuře 

a judikatuře při řešení sporných otázek a 

formulování závěrečných stanovisek 

diplomantky prokazují její samostatný a tvůrčí 

přístup. Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou 

důsledně vyznačovány. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a postupuje od 

obecného (pojem, funkce, zákonné znaky) po 

konkrétní (rozbor sporných otázek řešených 

judikaturou), až po formulování vlastních 

stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Zdařilé a účelné využití poznatků z literárních 

pramenů a z judikatury. S ohledem na téma 

práce dominují prameny tuzemské. Veškeré 

zdroje, citace i odkazy jsou důsledně 

vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky rozhodně odpovídá zaměření a 

cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracován 

velmi dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je velmi 

dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuji   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Diplomantka by se mohla vyjádřit k otázce, 

jak se judikatura staví k pravomocem a 

oprávněním pracovníků soukromých 

bezpečnostních služeb. 
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