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1. Aktuálnost tématu: 

Nutná obrana je tradičním institutem trestního práva, kterému je pro jeho 

nepopiratelný význam věnována v odborné literatuře velká pozornost. Přesto při jejím 

posuzování přetrvává řada sporných otázek, kterými se zabývá trestněprávní teorie a které se 

promítají i do aplikační praxe. Aktuálnost tématu je odůvodněna i vývojem názorů na pojetí 

mezí nutné obrany, jímž v posledních dvou desetiletích soudní praxe prošla. 

 2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu předpokládá důkladnou znalost odpovídajících teoretických otázek 

a zároveň vyžaduje náležitou orientaci v rozhodovací praxi soudů. Vzhledem k tomu, že 

řešení některých otázek přesahuje do jiných právních oborů, zejména práva občanského, je 

potřebné nepřehlížet ani tyto širší souvislosti zkoumané problematiky.  

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cíl práce odpovídá jejímu tématickému zaměření. Diplomantka usiluje především o 

přezkoumání sporných otázek v soudní judikatuře, zároveň si klade za cíl prostudovat i 

teoretické otázky judikaturou dosud neřešené a podat tak ucelený obraz institutu nutné obrany 

v českém právu. 

Práce je založena na promyšlené koncepci. Východiskem systematiky celé práce je 

charakteristika nutné obrany jako součásti systému okolností vylučujících protiprávnost. 

V dalších kapitolách jsou pak postupně probírány následující okruhy otázek: předpoklady 

nutné obrany, zejména vlastnosti útoku a meze obranného jednání, exces z nutné obrany a 

jeho důsledky, včetně excesu spočívajícího v jednání z úleku, strachu či silného rozrušení, a 

jednotlivé sporné otázky nutné obrany. K nim diplomantka řadí útoky dětí, osob nepříčetných 

či jednajících ve skutkovém omylu, vyprovokovaný útok, útoky prováděné více osobami a 

jejich odlišení od rvačky, dále obranu proti úkonům úředních osob, zákroky soukromých 

bezpečnostních agentur a automatická obranná zařízení. V připojeném závěru jsou shrnuty 

hlavní myšlenky práce a výsledky provedeného zkoumání. Výklad je vyvážený, podaný velmi 

přehlednou formou. 

Po metodologické stránce práce vychází ze studia širokého okruhu tuzemské odborné 

literatury (starších i novějších učebnic, monografií, komentářů, časopiseckých článků a statí) 

a soudní judikatury. Práce s literaturou je důsledná a odpovídá stanovené normě. 

Po obsahové stránce je práce velmi kvalitní. Diplomantka se v ní nevyhýbá otázkám 

teoreticky náročným. Jejich výklad je zasvěcený a svědčí o výborném zvládnutí problematiky. 

Práce podává podrobný rozbor judikatury včetně jejího kritického zhodnocení. Diplomantka 

při něm postupuje samostatně, její závěry jsou náležitě odůvodněné a považuji je za správné.  

Ve práci jsem našla jen ojedinělé drobné nepřesnosti (viz str. 10, poslední řádek, kde 

považuji za nejasný argument, že děti útočící na babičku jednaly za podmínek nutné obrany, 

nebo str. 49, 4. řádek zdola, kde se zřejmě nesprávně hovoří o požadavku subsidiarity). 

Práce je psána vyzrálým odborným stylem a má velmi dobrou úroveň i po stránce 

formální. 

Celkově práci proto hodnotím jako výrazně převyšující běžný standard diplomových 

prací. 



4. Otázka k obhajobě:  

Diplomantka by se při obhajobě mohla zabývat problémem přípustnosti 

automatických obranných zařízení. 

  

5. Práci doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: výborně 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 
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