
Katedra trestního práva 

 

 

 

Hodnocení diplomové práce 

Jana Votočky 

 „Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze“ 

 

 

 Předložená diplomová práce obsahuje 57 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, pěti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je přiměřený zvolenému tématu, i když je orientován pouze na prameny 

české a slovenské. Po formální stránce splňuje předložená práce požadavky na ni 

kladené. 

 

 Diplomant nejprve v úvodu své práce stručně charakterizuje její cíl a zaměření. 

Poté se věnuje v obecné rovině institutům označovaným jako okolnosti vylučující 

protiprávnost a zvláště se zaměřuje na instituty nutné obrany a krajní nouze. 

S diplomantem lze souhlasit v tom, jak pojímá požadavek subsidiarity jednání v krajní 

nouzi. Zajímavý postřeh uvádí ve vztahu k systematice zvláštní části, na druhou stranu 

však význam této systematiky nelze přeceňovat. Přitakat lze rovněž názoru, že 

zákonná možnost účinně v nutné obraně zakročit proti útočníku je určitě 

neopomenutelnou preventivní aktivitou při potlačování trestné činnosti. Bylo možno 

rovněž zmínit i určitý vývoj názorů na problematiku tzv. subjektivního či objektivního 

pojetí protiprávnosti útoku. Neshoda dokonání trestného činu s okamžikem ukončení 

útoku je vyložena dobře. Záslužně diplomant postřehl sporné názory na význam 

legislativní změny v úpravě institutu nutné obrany z roku 1993 v trestním zákoně 

z roku 1961.  

 

 Jádrem diplomové práce jsou ovšem kapitoly třetí a čtvrtá, ve kterých se 

diplomant zabývá překročením mezí zkoumaných institutů a právními důsledky 

takového excesu. Správný je názor, že v souhrnu podmínek těchto institutů lze 

teoreticky vydělit ty, které jsou zákonným „předpokladem“ jednání, a ty, které jsou 

„podmínkou“ oprávněnosti takového jednání. Není však na závadu, že se diplomant 

nicméně ve své práci přidržel toho, jak podmínky těchto institutů formuluje trestní 

zákoník. Souhlasit třeba se stanoviskem na nutnost spojení objektivního a 

subjektivního hlediska při posuzování proporcionality následků, jakož i se 

stanoviskem na potřebu restriktivního pojímání povinnosti nebezpečí snášet, kde 

doslovný výklad by nebyl namístě. Kladně třeba hodnotit zvýšenou pozornost, kterou 

diplomant věnoval tzv. intenzivnímu excesu nutné obrany a v obecné rovině 

problematice zavinění při vybočení z podmínek a mezí zkoumaných institutů. Velmi 

podrobně a přehledně je zpracovaná partie o právních důsledcích excesu, a v této 

souvislosti zejména problematika znaků trestného činu zabití a ublížení na zdraví 

z omluvitelné pohnutky. Závěr diplomanta o dostatečných možnostech právního 

reflektování faktu, že čin byl spáchán při překročení podmínek a mezí zkoumaných 

institutů, lze akceptovat. 



 

 

 V závěru své práce diplomant stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěl. Znovu pak uzavírá, že současnou právní úpravu nutné obrany a 

krajní nouze a důsledků excesu považuje za vhodnou a dostatečnou. 

  

 Celkově lze předloženou diplomovou práci považovat za zdařilou. Kladně třeba 

hodnotit to, že diplomant ke zkoumané problematice zpracoval poměrně široký okruh 

literárních pramenů a judikatury, na kterých hojně staví, avšak činí tak většinou 

(zvláště v klíčových partiích své práce) tvůrčím způsobem a k některým sporným 

otázkám vyslovuje vlastní stanovisko, vesměs podložené věcnými a právními 

argumenty. Práce je napsána velmi pečlivě a svědomitě. Diplomant rozhodně prokázal 

dobrou znalost zvolené problematiky a jejích širších souvislostí, včetně schopnosti 

samostatné odborné práce. Po obsahové stránce předložená práce splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci. 

 

 S ohledem na relativně novou rekodifikaci jde o téma aktuální. Téma je dosti 

náročné na teoretické znalosti a přiměřeně náročné na zpracování vstupních údajů. Cíl 

práce byl splněn. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 Při ústní obhajobě by se diplomant mohl blíže vyjádřit k otázce, jak se 

v odborné literatuře vyvíjel názor na posuzování jednání osob trestně neodpovědných 

pro nedostatek věku nebo příčetnosti a osob jednajících nedbalostně nebo dokonce 

nezaviněně.  
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