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 Předložená diplomová práce obsahuje 61 stran textu a je přehledně členěna do 

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

literatury je značně obsáhlý a nesporně přiměřený zvolenému tématu Po formální 

stránce splňuje předložená diplomová práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku sice tradiční, avšak 

současně poměrně obtížnou, vyvolávající nejen mezi veřejností, ale též v teorii i 

v aplikační praxi časté diskuse. Navíc jde o právní problematiku, která je veřejností 

velmi citlivě vnímána v souvislosti s pojetím spravedlnosti. Jde proto o téma 

bezesporu aktuální a jeho zpracování je určitě přínosné. Téma je velmi náročné na 

zpracování pramenného materiálu a zejména na samotné zpracování, a to s ohledem na 

jeho obsáhlost a nutnost reflektovat a konfrontovat názory doktríny a aplikační praxe, 

nadto ve vývojových souvislostech. 

 

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

práce, se nejprve zabývá sociálně-právním významem okolností vylučujících 

protiprávnost a nutné obrany zejména. Na to navazuje poměrně velmi podrobný a 

pečlivě zpracovaný rozbor zákonných znaků zkoumaného institutu, a to na podkladě 

zpracovaných literárních pramenů a zvláště judikatury. Kladně třeba hodnotit, že 

diplomantka v tomto svém rozboru odráží i vývojové tendence, které se v doktríně i 

v aplikační praxi projevily a stále projevují. Chvályhodné rovněž je, že diplomantka 

reflektuje i institut tzv. omluvné nutné obrany a krajní nouze, tedy instituty vylučující 

vinu, resp, „vytýkatelnost“, a které jsou známy zejména v německy mluvících zemích, 

ale nejen v nich. Nevyhýbá se ani v současnosti sporné otázce negativního omylu o 

existenci podmínek pro jednání v nutné obraně (krajní nouzi). 

 

 Navazující kapitola práce se pak zabývá problematikou excesu. I tato kapitola je 

zpracována velmi pečlivě na podkladě literárních pramenů a judikatury. Kladně třeba 

hodnotit, že diplomantka se věnuje i často opomíjené problematice subjektivní stránky 

jednání a rovněž skutečnost, že zaregistrovala v rámci rekodifikace trestního práva 

hmotného snahy po vyloučení trestní odpovědnosti excesu z rozrušení, strachu a 

podobného stavu mysli, přičemž konfrontuje názory, které v té době k navrhované 

úpravy byly v odborné literatuře vyslovovány. 

 



 Jádrem práce je kapitola pátá, věnovaná meritorně sporným otázkám nutné 

obrany, jakkoliv i v kapitolách předchozích diplomantka na řadu interpretačních a 

aplikačních problémů upozorňovala a poměrně podrobně je analyzovala. Patrně tak 

tuto kapitolu nelze vnímat odděleně od kapitol předchozích. Vybrané dílčí otázky, na 

které se diplomantka zaměřila, jsou rovněž zpracovány na požadované úrovni a 

s velmi dobrou znalostí dosavadního literárního zpracování a odrazu v judikatuře. 

 

 V současné době velmi hojně diskutovanému problému nutné obrany – 

automatickým obranným zařízením – je samostatně věnována poslední kapitola práce. 

K této otázce diplomantka zpracovala prakticky veškerou dostupnou literaturu a 

zejména judikaturu, které ovšem není zcela konzistentní. Nicméně i s tímto úskalím se 

diplomantka ve své analýze poměrně zdařile vyrovnala. 

 

 V závěru své práce diplomantka přehledně a výstižně shrnuje poznatky, ke 

kterým při zpracování své práce dospěla. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako velmi zdařilou. 

Diplomantka prokázala, že se do náležité hloubky seznámila se zkoumanou 

problematikou, a to nejen pokud jde o její právní odraz, ale i o další souvislosti, 

přičemž ve svém výkladu se opírá o dosavadní literárním zpracováním zkoumané 

problematiky a zejména o judikaturu. Kladnem práce je nejen pečlivost a svědomitost 

zpracování, ale zejména schopnost diplomantky samostatně, tvořivě a s erudovaným 

přehledem zkoumaný institut i jeho dílčí problémy analyzovat. Předložená diplomová 

práce po formální i po obsahové stránce nesporně splňuje požadavky na ni kladené a je 

zcela způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při obhajobě své práce by diplomantka mohla blíže vyjádřit svůj názor k otázce, 

zda judikatura Nejvyššího soudu, resp. nejvyšších soudů, ve svém vývoji po roce 1961 

až po současnost usměrňovala interpretaci a aplikaci ustanovení o nutné obraně orgány 

činnými v trestním řízení žádoucím směrem nebo zda působila spíše konzervativně. 
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