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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 z oblasti trestního práva hmotného, 
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vzhledem k tématu vyhledal přiměřené 

množství údajů, z nich vhodně vybrala relevantní informace, 
- použité metody – v zásadě odpovídající tématu. 

 
 

3. Kritéria hodnocení práce: 
 

- splnění cíle práce – diplomant sice explicitně nestanovil cíl práce, ale lze za něj považovat 
sporné otázky soudní praxe stran nutné obrany; vzhledem k závěrům práce jej lze považovat 
za splněný. 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe přirozeně navazují. Diplomant postupuje od obecného 
ke konkrétnímu, kdy se po úvodní kapitole věnuje základnímu pojmosloví, jednotlivým 
znakům jednání v nutné obraně včetně excesů. Následuje kapitola týkající se samotného 
významu judikatury. Jádrem práce je pak popis a analýza sporných otázek nutné obrany. 
Poslední kapitolou práce je závěr.  

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autor užil vzhledem 
k tématu v zásadě standardní množství literatury, cizojazyčná literatura bohužel absentuje. 
Poznámkový aparát je počtem standardní, kdy lze pouze vytknout prázdný řádek pod 
poznámkami pod čarou, stejně jako citace. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – standardní, práce je však spíše popisná. 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, tabulky a grafy absentují.  



- jazyková a stylistická úroveň – práce je po jazykové stránce na dobré úrovni, někdy však 
určitá vyjádření jsou náročná na pochopení, 

 
 

4. Případné další vyjádření k práci:  
Práci lze věcně považovat za standardní zpracování zvoleného tématu. Vytknout lze 
skutečnost, že se autor drží českého písečku a neprezentuje více vlastní úvahy. 
 

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 
• Prezentujte návrhy de lege ferenda v otázkách nutné obrany. 
 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 
 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 
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     oponent práce     


