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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, kdy se otázky týkající nutné obrany 

včetně automatických obranných zařízení a zejména excesů z nutné obrany neustále vyvíjejí. 

Z tohoto důvodu lze považovat téma za vhodné ke zpracování. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména trestního práva hmotného, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací, které následně vhodně zpracoval, 

- použité metody – odpovídající tématu (analýza, syntéza, okrajovým způsobem komparativní 

metoda). 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje kvalitní zpracování zvoleného tématu, které lze ve srovnání 

s ostatními kvalifikačními pracemi tohoto typu hodnotit jako velmi dobré. Diplomovou 

práci lze hodnotit jako slušnou. Autorka předkládá ke zkoumání vybrané sporné otázky 

nutné obrany, které podrobuje vlastním úvahám a kritice, a to zejména pokud jde o 

propojení legislativní úpravy a prezentované judikatury, významně pak soudních rozhodnutí 

Nejvyššího soudu. Uchazečka přirozeně předkládá již prezentované názory, kdy mnohdy se 

pak k těmto názorům či úvahám přiklání. Je však třeba ocenit poznatky o automatických 

obranných systémech či putativní obraně.  
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5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autorka stanovila cíle práce na str. 2, a to „rozebrat …. sporné otázky, které se objevují v 

judikatuře a pomocí těchto rozhodnutí se zaměřit na výklad nutné obrany a zjistit, zda je 

tento institut vhodně upraven a zda soudy rozhodují konstantně.“ Vzhledem ke struktuře a 

zejména obsahu práce lze tyto cíle považovat za splněné. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomantka správně cituje jiné autory, vhodně pracuje s prameny, lze ocenit rovněž 

samostatnost při práci s judikaturou. Z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. 

- logická stavba práce: 

Diplomantka předložila formálně vhodně strukturovanou práci, která je dobře systematicky 

členěna. Po úvodní kapitole následuje obecná kapitola pojednávající o okolnostech 

vylučujících protiprávnost. Kapitola druhá se věnuje samotnému institutu nutné obrany, 

přičemž pozornost je kladena na výklad jejích jednotlivých znaků, důrazu na exces z nutné 

obrany. Kapitola třetí se široce a obsáhle věnuje dostupné judikatuře, která je v textu užita 

přiléhavým způsobem – především judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR. 

Poslední kapitolou předložené práce je závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autorka užila spíše menší až standardní množství zdrojů vzhledem k tématu. Cizojazyčná 

literatura bohužel absentuje. Naopak autorka pracuje bohatě s judikaturou, a to pečlivým a 

svědomitým způsobem Citace jsou standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Diplomantka předložila práci, která není popisná a ve které se snaží prezentovat vlastní 

názor. Je vidět pečlivá a promyšlená práce s judikaturou, a to zejména Nejvyššího soudu 

ČR. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Grafy, tabulky či přílohy neobsahuje, což vzhledam k tématu 

není nikterak na škodu. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovní, gramatické chyby se neobjevují. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Nutná obrana proti nezákonným úkonům úředních osob – diskuse k prezentovaným 

poznatkům na s. 18 a 19 diplomové práce 
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V Praze dne 21. ledna 2020 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


