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Předložená diplomová práce obsahuje 60 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, čtyř základních kapitol a závěru. Vnější úprava je pěkná. Vzhledem 

k zaměření práce, kde klíčovými prameny jsou soudní rozhodnutí, lze okruh zpravidla 

jen obecněji orientované literatury přiměřený zvolenému tématu. Po formální stránce 

splňuje předložená práce požadavky na ni kladené. 

 

Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku poměrně tradiční, avšak 

současně přiměřeně náročnou. Práce je přiměřeně náročná, pokud jde o vyhledání a 

zpracování pramenného materiálu. Zvýšené nároky jsou kladeny na samotné 

zpracování a jsou spojeny s potřebou utříděním judikatury a rozborem zkoumané 

problematiky.  

  

Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejprve v prvých dvou kapitolách své práce věnuje v obecné rovině pojmu 

nutné obrany a jejím zákonným znakům. Místo nutné obrany a dalších okolností 

vylučujících protiprávnost v systému trestního práva je vymezeno správně. Rovněž 

správně je vyloučení protiprávnosti pojímáno jako důsledek typového nedostatku 

společenské škodlivosti (nebezpečnosti) činu. Plně akceptovatelné je odlišování 

podmínek, které vytvářejí stav nutné obrany, a mezí samotného jednání v obraně. 

Jednotlivé zákonné znaky nutné obrany pak diplomant na podkladě zpracované 

literatury vymezuje celkem správně. 

 

Další kapitola práce je věnována významu judikatury v českém právním 

systému. Jakkoliv jde o kapitolu nevelkou, ve které se diplomant hojně opírá o názory 

publikované v odborné literatuře, její zařazení je rozhodně smysluplné s ohledem na 

meritum diplomové práce. 

 

Jádrem diplomové práce je pátá kapitola, analyzující soudní judikaturu ke 

sporným interpretačním a aplikačním otázkám nutné obrany. Zúžený výběr 

problematiky, na kterou se diplomant soustředil (putativní nutná obrna, použití zbraně, 

obrana třetích osob, obrana proti úkonům úředních osob, omyl ve způsobu obrany), lze 

akceptovat. Úspěšně je zpracován i samotný rozbor, kdy diplomant stručně uvádí 

klíčové skutkové okolnosti případu, poté právní názor soudů nalézacích, případně 

odvolacích, a konečně právní názor soudu rozhodujícího o mimořádném opravném 

prostředku, přičemž v závěru jednotlivých podkapitol obecně shrnuje podstatu 

právního názoru vyjádřeného v kasačních rozhodnutích.  



 

 

V závěru své práce diplomant stručně shrnuje poznatky, ke kterým ve své práci 

dospěl. Správně akcentuje význam soudní judikatury nejen z pohledu interpretace 

normy a aplikační praxe, ale též z pohledu sjednocování rozhodování soudních 

rozhodnutí a formování právního vědomí společnosti. 

  

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomant 

prokázal znalost zvolené problematiky, a to nejen pokud jde o právní úpravu a 

relevantní judikaturu, ale rovněž pokud jde o dosavadní zpracování zkoumané 

problematiky v odborné literatuře. Kladem práce je systematičnost zpracování a 

orientace na podstatu problému. Vytknout lze místy určitou formulační těžkopádnost; 

nejde však o výtku zásadní.  

 

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by se diplomant mohl vyslovit k otázce, zda se 

soudní judikatura zabývala problematikou tzv. automatických obranných zařízení, a 

pokud ano, jaký názor zaujala. 
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