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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku, která sice patří mezi častá témata kvalifikačních prací, 

avšak současně jde o problematiku poměrně náročnou, a to jak z teoretického pohledu, tak i z pohledu aplikační 

praxe. Pravidelně se objevují legislativní návrhy, které prosazují rozšíření podmínek zejména nutné obrany, resp. 

vyššího privilegování jednajících osob. Z tohoto pohledu jde o problematiku nesporně aktuální a její zpracování 

se jeví určitě jako potřebné a žádoucí.  
 

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

metody: 
Problematika excesu krajní nouze a nutné obrany je dosti náročná na zpracování pramenného materiálu, a to 

paradoxně nikoliv pro jeho nedostatek, ale naopak pro jeho mnohost, což vyžaduje náročnou a pečlivou excerpci. 

Pro zdárné zpracování tématu je potřebné a nezbytné velmi dobré zvládnutí teoretických základů trestní 

odpovědnosti, zejména pokud jde o pojem a znaky trestného činu. Analyticko-syntetická metoda, jakož i metoda 

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

3. Formální a systematické členění práce: 
Diplomantka se nejprve obecně věnuje pojmu a funkci okolností vylučujících protiprávnost a zejména institutům 

krajní nouze a nutné obrany. Na to navazuje rozbor podmínek a mezí zkoumaných institutů a případů excesu. 

Jádrem práce je navazující kapitola analyzující právní důsledky excesu. Práce je pak doplněna výkladem o právní 

úprav německé a srovnáním obou právních úprav. Poslední kapitoly jsou pak věnovány zhodnocení stávající 

právní úpravy, námětům de lege ferenda a shrnutí závěrů. Systematika členění práce je logická, přehledná a plně 

funkční. 
 

4. Vyjádření k práci 
Práci lze celkově hodnotit jako velice zdařilou. Správně je vystižen materiální důvod formálního vyloučení 

protiprávnosti, jakož i místo protiprávnosti v systému zákonných znaků trestného činu. Souhlasit lze s tím, jak 

diplomantka pojímá subsidiaritu krajní nouze a negativní omyl ve znacích okolností vylučujících protiprávnost. 

Zdařilý je rozbor proporcionality a (ne)přiměřenosti. Důvodné jsou výhrady k pojetí proporcionality ve slovenské 

úpravě. Souhlasit třeba s námitkou, že požadavek subsidiarity při obraně proti útokům nepříčetných, dětí a osob 

v omylu by byl nedovolenou analogií, která by omezovala aplikaci těchto institutů. Záslužně se diplomantka 



věnuje i často opomíjené otázce možné účasti na excesu, resp. možnosti pokusu excesu. Plně lze akceptovat i 

výhrady, které vznáší proti senátnímu návrhu novely tr. zákoníku. Patrně správný je názor na možnost využití 

institutu subsidiarity trestní represe v případech excesu. Na druhou stranu lze akceptovat výhrady, které 

diplomantka vznáší v otázce upuštění od potrestání v případech excesu. Velice přehledně a ilustrativně je 

zpracován výklad o ospravedlnitelné a omluvné krajní nouzi, resp. o omluvném překročení mezí nutné obrany, 

v úprav německé, a to včetně srozumitelného srovnání s úpravou českou.  

Diplomantka prokázala výbornou znalost zvolené problematiky a jejího zpracování v odborné literatuře a jejího 

odrazu v soudní judikatuře. Vyzdvihnout třeba zejména velmi dobrou práci s literárními prameny a s judikaturou, 

důslednou orientaci na sporné otázky v teorii i v praxi a snahu k těmto otázkám vyjádřit vlastní stanovisko, 

samostatný odborný a tvůrčím přístup a srozumitelně formulované názory a závěry. V neposlední řadě třeba 

pochválit vysokou jazykovou úroveň zpracování a velmi pěkné vyjadřovací schopnosti diplomantky. 

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn výborně. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů doktríny, judikatury a návrhy de 

lege ferenda  jednoznačně prokazují samostatný a 

tvůrčí přístup.  

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu počínaje 

vymezením základních institutů, přes analýzu 

jejich podmínek a právních důsledků excesu až po 

formulaci závěrů a námětů de lege ferenda na 

základě zhodnocení současné úpravy a podnětů 

úpravy německé. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Velmi dobré a funkční využití poznatků 

z  literárních pramenů a z judikatury. Zastoupeny 

jsou i práce zahraničních autorů. Veškeré zdroje, 

citace i odkazy jsou důsledně vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky odpovídá zaměření a cílům práce. 

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

výborně. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je velmi 

pěkná. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuj i   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Bylo by možno úpravou (rozšířením) institutu 

upuštění od potrestání dosáhnout týchž důsledků, 

ke kterým vedou instituty omluvné krajní nouze a 

nutné obrany v úpravě německé?  

 

V Praze dne 11.9.2020 
 

        ___________________________ 

              JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

  vedoucí diplomové práce 


