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1. Aktuálnost tématu 

Diplomovou práci studenta 5. ročníku Právnické fakulty UK v Praze Davida Lence, 

která je věnována analýze pojmu a právním důsledkům překročení mezí nutné obrany a krajní 

nouze, považuji za velmi aktuální, a to s přihlédnutím k nedávno přijaté nové kodifikaci 

trestního práva hmotného, která vymezuje  oba instituty sice v návaznosti na předchozí právní 

úpravu, ale v některých směrech i novým způsobem.  

2. Náročnost tématu 

Zvolené téma je pro diplomovou práci mimořádně náročné vzhledem k rozsahu a 

složitosti problematiky jednotlivých aspektů obou uvedených okolností vylučujících 

protiprávnost, jejichž obsah i právní souvislosti nejsou vždy jednoznačné, a také 

s přihlédnutím k tomu, že judikatura ohledně těchto otázek, a to zejména Nejvyššího soudu, 

ale i Ústavního soudu, je poměrně rozsáhlá a stále se vyvíjí.  

Hlavní metodou zpracování posuzované diplomové práce je analýza právní úpravy ve 

světle literárních pramenů a judikatury. V práci nebyla využita komparativní metoda ve 

vztahu k zahraničním úpravám a judikatuře, což by jistě přispělo k větší vyváženosti určitých 

přístupů autora k této problematice. S ohledem na to, že autor nepracoval s výjimkou krátkých 

citací M. T. Cicera a internetových zdrojů s žádnou zahraniční literaturou nemohu posoudit 

jeho schopnost práce s cizojazyčnými texty (viz i seznam použité literatury a pramenů).  

3. Hodnocení způsobu zpracování tématu 

Po stručném úvodu, historickém vývoji a obecném pojednání o okolnostech 

vylučujících protiprávnost se diplomant věnoval problematice pojetí krajní nouze a nutné 

obrany v obecné rovině, dále jejich podmínkám, ale i právním následkům překročení mezí 

nutné obrany a krajní nouze. Na základě shromážděné literatury a judikatury poukázal na 

rozhodné otázky a s tím spojené problémy vztahující se především k vymezení podmínek 

obou okolností vylučujících protiprávnost zákonodárcem, a to jak v trestním zákoně č. 

140/1961 Sb., tak i v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. Kladem předložené práce, který je 

třeba vyzdvihnout, je práce s literaturou, která je zpracována způsobem podstatně 

přesahujícím obvyklou úroveň diplomových prací. Autor podává velmi dobrý přehled názorů 

obsažených v literatuře i v judikatuře, tyto velmi kriticky hodnotí a v některých směrech 

zaujímá i vlastní názory, byť se zpravidla nakonec přikloní k některému již v minulosti 

vyslovenému názoru. Všechny tyto skutečnosti svědčí o tom, že jde z hlediska diplomové 
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práce o dílo výrazně přesahující průměr předkládaných a posuzovaných prací. Na druhé straně 

je třeba autorovi vytknout rozsah diplomové práce, která je příliš dlouhá, a proto se v ní někdy 

čtenář tzv. ztrácí. Navíc se autor zabývá i otázkami, které příliš s pojednaným tématem 

nesouvisí (srov. např. exkurz ohledně oprávněného použití zbraně na str. 27 až 31, kde navíc 

autor bez jakéhokoli kriminologického průzkumu či citace příslušného zdroje operuje 

s názory laiků, údajně na základě blíže neurčených vlastních rozhovorů). 

Přes toto jinak velmi pozitivní hodnocení, považují za nutné, aniž bych chtěl popírat 

svobodu názoru autora na konečný závěr i použité metody, zdůraznit, že se mi jeví některé 

jím používané způsoby práce s literaturou a zvolené metody a přístupy za nevhodné pro práci 

této úrovně. Např. v tomto směru mohu uvést citace autorů na str. 49 až 50 ohledně zavinění 

ve vztahu k podmínkám krajní nouze, kde autor nezkoumá text a jeho smysl, ale vytrhává 

jednotlivé věty ze souvislosti a navíc hovoří o svých dojmech a nikoli o závěrech citovaného 

autora. Některé příklady nejsou příliš vhodné a diplomant je neřeší ve všech potřebných 

souvislostech, a proto jeho závěry nevyznívají příliš přesvědčivě (srov. např. příklady na str. 

52 až 53 ohledně vyprovokovaného býka ve srovnání s podobným příkladem uváděným 

Poláškem a Kollárem nebo příklad na str. 54 o zapálení stodoly, anebo příklady na str. 67 až 

69 týkající se možnosti na základě krajní nouze zachránit životy více lidí obětováním života 

jen jedné osoby), a to dokonce i přesto, že s konečným závěrem souhlasit lze. V tomto směru 

je třeba autorovi doporučit, aby při uvádění příkladů byl poněkud opatrnější a snažil se je řešit 

ve všech souvislostech. Na tyto otázky by se měl zaměřit i při obhajobě své diplomové práce.  

V některých případech autor podle mého názoru příliš lpí na textu zákona a v zásadě 

popírá možnost jeho potřebného výkladu, a to u obou okolností vylučujících protiprávnost. 

Srov. např. řešení použití krajní nouze při vyprovokovaném nebezpečí (srov. str. 55 a násl.). 

Nevím také, co je špatného na použití rozšiřujícího výkladu, pokud tento výklad ctí smysl 

právní normy (srov. úvahy autora na str. 63 a 64). Navíc je v tomto směru obsah práce 

poněkud v rozporu se závěry uvedenými na konci práce, kde naopak volá po funkčním 

systému justice s odborně zdatnými jedinci, na jejichž logické myšlení a úvahové procesy se 

bude možno v kritických otázkách spolehnout (str. 154 a 155). S tím lze jistě souhlasit, neboť 

při řešení problematiky krajní nouze i nutné obrany podle mého názoru ani tolik nezáleží na 

formulaci těchto institutů v zákoně, ale spíše na tom, jakým způsobem vždy do značné míry 

abstraktní a obecné formulace dokáže soud na základě judikatury náležitě v konkrétním 

posuzovaném případě vyložit a o vině či nevině obviněného spravedlivě rozhodnout. 

Z hlediska celkového hodnocení je velmi dobrá logická stavba práce. Kladně je třeba 

nepochybně hodnotit také práci s literaturou a judikaturou. Autor se v práci snaží přijít 

s vlastními názory zejména v návaznosti na poměrně hluboký rozbor literatury a judikatury, 

byť některé problémy jsou pojednány nevyrovnaně a bez hluboké argumentace, což však na 

druhé straně od diplomové práce ani nelze požadovat. Sympatické je, že se autor pokusil 

analyzovat tak složitou problematiku, která do značné míry podle mého názoru přesahuje 

možnosti diplomové práce, a přinést na ní svůj osobitý pohled. Takový přístup je třeba, přes 

shora uvedené výhrady a podněty, nejen ocenit, ale i podporovat. Práce je jinak psána na 

potřebné jazykové úrovni, byť s určitým množstvím „překlepů“ a drobných gramatických 

nesprávností.  

Z toho pak vyplývá poněkud netradiční otázka pro obhajobu diplomové práce: 

Jak by autor přistoupil k redukci rozsahu práce po nabyté zkušenosti z jejího napsání 

tak, aby byla z hlediska jejích závěrů ještě podstatně přesvědčivější? 

Přes všechny shora uvedené dílčí výhrady předložená diplomová práce splnila svůj cíl, 

neboť zevrubně a s velkou mírou znalosti pojednávané problematiky popsala krajní nouzi i 

nutnou obranu, jakož i excesy z obou těchto okolností vylučujících protiprávnost. Autor ve 
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své práci prokázal, s uvedenými dílčími výhradami, potřebné výchozí teoretické znalosti pro 

zpracování tématu a zabýval se problémy souvisejícími s oběma uvedenými okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost v šíři neobvyklé pro diplomovou práci.  

  

Předložená diplomová práce zcela vyhovuje požadavkům kladeným na 

diplomovou práci. Navrhovaná známka – 1 až 2. 

 

V Praze dne 22. května  2012 

 

Oponent diplomové práce:           

                   Prof.  JUDr. Pavel Šámal, Ph. D. 
 

 

 

 

 


