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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Ačkoliv problematika okolností vylučujících protiprávnost patří mezi častá témata kvalifikačních prací, 

přetrvávají v otázkách překročení jejích mezí (podmínek) některé nejasné nebo uspokojivě nedořešené 

problémy a nadto se objevují některé nové otázky (automatická obranná zařízení, autonomní vozidla, 

absolutní ochrana obydlí aj.). S tím pak souvisí otázka dostatečné ochrany nebo alespoň privilegování  

jednající osoby, pokud se excesu dopustí. Zpracování problematiky překročení mezí krajní nouze a nutné 

obrany, resp. navazující problematiky právních důsledků excesu, 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 pojmu a právních důsledků překročení mezí nutné obrany a krajní nouze je přiměřeně náročná 

na zpracování pramenného materiálu, paradoxně nikoliv pro jeho nedostatek, ale naopak pro jeho nadbytek, 

vyžadující náročnou a pečlivou rešerši literatury a judikatury. Pro zdárné zpracování tématu je potřebné a 

nezbytné hlubší zvládnutí teoretických základů trestní odpovědnosti a zejména problematiky zákonných 

znaků trestného činu, subjektivní stránky a ukládání trestních sankcí. Analyticko-syntetická metoda, která 

byla v práci použita, plně odpovídá předmětu práce a vytyčeným cílům. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Diplomantka nejprve podává informativní, leč z metodologického hlediska zcela nezbytný, pohled na 

okolnosti vylučující protiprávnost obecně a na instituty krajní nouze a nutné obrany zvláště. Poté analyzuje 

jednotlivé případy excesu a právní možnosti jeho posouzení. Na základě tohoto rozboru pak jednak formuluje 

vlastní náměty de lege ferenda a jednak se vyslovuje k některým aktuálním legislativním návrhům. 

Systematické členění práce je logické a plně důvodné. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práci lze celkově hodnotit jako rozhodně velmi zdařilou. Diplomantka prokázala skutečně hlubokou znalost 

zvolené problematiky a jejích širších teoretických souvislostí, včetně jejího zpracování v odborné literatuře 

a jejího odrazu v soudní judikatuře Vyzdvihnout třeba zejména velkou pečlivost a svědomitost zpracování, 

velmi dobrou práci s literárními a dalšími prameny, úspěšnou snahu po samostatném a tvůrčím přístupu, 



výstižně formulované názory a závěry a v neposlední řadě velmi pěkné formulační a vyjadřovací schopnosti 

diplomantky. Zvláště třeba pochválit správné pochopení vztahu společenské škodlivosti a protiprávnosti, 

výstižné postižení sporného postavení protiprávnosti v systému zákonných znaků trestného činu, jakož i 

změny v nazírání na to, jak čelit nebezpečným jednáním osob trestně neodpovědných. Důvodné jsou výhrady 

diplomantky k rigorózní formulaci povinnosti nebezpečí snášet. Pěkně je zpracována partie o 

privilegovaných skutkových podstatách, včetně kritiky zákonného označení § 146a TZ, jakož i výklad 

institutu zákazu dvojího přičítání a podstaty tzv. omluvné krajní nouze. Souhlasit třeba rovněž s výhradami, 

které diplomantka vznáší ke koncepci tzv. „můj dům – můj hrad“ a k právu na tzv. „ochranu života se zbraní“. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn výborně. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Podrobná analýza názorů doktríny a 

judikatury na případy excesu, rozbor možných 

právních důsledků excesu a formulování 

vlastních stanovisek spolehlivě prokazují 

samostatný a tvůrčí přístup.  

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu počínaje 

obecnými znaky krajní nouze a nutné obrany, 

přes vymezení případů excesu a analýzu 

právních důsledků excesu až po formulování 

vlastních stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Velmi pěkné a účelné využití poznatků 

z  literárních pramenů a z judikatury. 

S ohledem na povahu tématu nemohla být 

zahraniční literatura významněji využita. 

Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou důsledně 

vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky nesporně 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 

výborná. 
 

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 Zda se v doktríně vyskytují i jiné názory na 

posouzení negativního omylu o okolnostech 

vylučujících protiprávnost, které nepožadují 

tzv. vůli k obraně. 
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