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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika nutné obrany patří mezi kontroverzní témata, jejichž 
aktuálnost se obvykle pojí s nějakým živým případem, který je medializován. Po stránce odborné je 
však poměrně dobře zmapována. Přesto lze nalézt sporné případy, na jejichž řešení existují různá 
řešení  (např.  nutná  obrana  ve  vztahu  k útoky  osoby  nepříčetné;  automatická  obranná  zařízení; 
odvracení  útoku spočívajícího v úmyslném opomenutí).  Poměrně  bohatá  judikatura dává bohatý 
prostor ke komentářům. Téma práce je aktuální a vhodné ke zpracování.

2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti především z oboru trestního práva,
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal přiměřené množství údajů, z nich 

vybral relevantní informace,
- použité metody – odpovídají tématu.

3. Kritéria hodnocení práce:
- logická  stavba  práce  – po formální  stránce  má  předložená  práce  přehlednou  a  logickou 

strukturu.  Při  výkladu  postupuje  autor  od  obecných  otázek  k jednotlivostem,  nechybí 
závěrečné  zobecnění.  Jednotlivé  kapitoly  na  sebe  navazují.  Práce  působí  dojmem 
homogenního celku. Některé kapitoly jsou příliš krátké a strohé.

- práce  s literaturou  (využití  cizojazyčné  literatury)  včetně  citací  –  Autor  v  dostatečném 
rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem. Citace literatury neodpovídají zcela standardu. 
Okruh použitých pramenů odpovídá tématu. Uvedená literatura je vcelku aktuální. Seznam 
literatury je řazen podle abecedního pořadí autorů. Zahraniční literatura je zastoupena (díla 
psaná anglicky). Autor prokázal schopnost tvůrčího zpracování dostupné literatury. Lze míti 
připomínky k přílišnému užití  internetových pramenů tam, kde existuje literatura  validní. 
Mám dojem, že spíše než by diplomant vyhledával prameny v knihovně, trávila spíše čas u 
Internetu, kde dohledávala zdroje informací. Dopustil se pak základní chyby vědecké práce, 
neboť vychází nikoliv z pramenů původních, ale ze zpracování jiných autorů. Autor patrně 
také přebírá texty odjinud. Tak např. na dvou místech (str. 14, 44) uvádí „Říha, J. 2008, 
op.cit.“ přitom dílo nikde necituje v plném rozsahu, ani není uvedeno v seznamu literatury. 
Citace  rozhodnutí  je  rozdílná,  zkraty  nejsou  vysvětleny.  V seznamu  zkratek  (str.  52)  je 
uveden „ObčZ“ jako zákon z roku 1960, což je zjevná chyba.

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující, názory autora jsou podložené 
dosavadní judikaturou a teoretickým základem.



- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - pěkná.
- jazyková  a  stylistická  úroveň  –  dobrá,  práce  je  psána  kultivovaným jazykem,  místy  se 

vyskytují žurnalismy (např. str. 4 - „medvědí služba“).

4. Případné další vyjádření k práci: Práce je v celku zdařilým zpracováním tématu. Po stránce 
obsahové jinak nemám připomínek. Písařské chyby se nevyskytují v hojnějším počtu. Pochybnosti 
lze mít o dostatečném rozsahu práce, neboť samotný text tvoří pouze 47 stran. Po přepočtení na 
normostrany však práce vyhovuje požadovanému rozsahu. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

• Nutná obrana proti útoku spočívajícímu v úmyslném opomenutí.

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 

V Praze dne 6. prosince 2010
                                                                                               

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
      oponent práce    
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