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 Předložená diplomová práce obsahuje 83 stran textu a je přehledně členěna do 

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

literatury je mimořádně obsáhlý a zahrnuje i řadu prací zahraničních autorů, což 

s ohledem na zvolené téma práce není rozhodně obvyklé. Práce je doplněna několika 

ilustrativními (byť převzatými) grafy. Po formální stránce splňuje předložená 

diplomová práce požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku sice tradiční, které je však 

současně stálým předmětem odborných úvah a diskusí. Jde proto o téma aktuální a 

jeho zpracování je přínosné. Téma je dosti náročné na zpracování pramenného 

materiálu, který bylo třeba vyhledávat v různých zdrojích, a zejména na samotné 

zpracování, a to s ohledem na nutnost pečlivé utřídění názorů v judikatuře a 

v literatuře vyslovovaných. 

 

 Po obsáhlejším úvodu, ve kterém diplomant nejen charakterizuje zaměření a cíl 

své práce, ale zasazuje zkoumaný jev do širšího rámce právně-politické nadstavby 

společnosti, se nejprve zabývá nutnou obranou jako společenským jevem. Zde třeba 

kladně hodnotit pozornost, kterou diplomant věnuje nežádoucímu „deformování“ 

právního vědomí občanů nepřesnými (ne-li nesprávnými) informacemi v hromadných 

sdělovacích prostředcích.  

 

 Následující dvě kapitoly práce představuje exkurz do historického vývoje 

názorů na problematiku obrany a její právní regulace, a to až po současnost. Jakkoliv 

zde diplomant byl nucen omezit rozsah těchto kapitol, přesto výstižně postihuje 

vývojové tendence jak právní úpravy, tak i doktríny, které se projevují 

v československé, resp. v české právní úpravě a v literatuře. Kladem rovněž je, že se 

neomezuje na popis vývoje, ale poměrně zdařile hledá a nalézá i jeho materiální 

kořeny. 

 

 Jádrem diplomové práce je kapitola pátá, zabývající se spornými otázkami 

nutné obrany v judikatuře. Positivní je, že se diplomant neomezuje pouze na sporné 

otázky, které byly judikaturou již vyřešeny nebo alespoň řešeny, resp. na jejich 

porovnání s tím, jak tyto otázky řeší doktrína, ale upozorňuje i na nejednotu 

v posuzování některých otázek v samotné současné judikatuře. Souhlasit třeba 

s názorem, že nutná obrana (i krajní nouze) by měla být obecným právním institutem a 

její podmínky a meze by neměly být odlišné v různých právních odvětvích. Správný je 

rovněž diplomantův postřeh, že četnost judikátů k otázce „neexistence“ požadavku 



subsidiarity jednání v nutné obraně svědčí o tom, že v aplikační praxi zejména orgánů 

přípravného řízení dlouhodobě přetrvávají závažné nedostatky. Záslužně je nemalá 

pozornost (včetně srovnání se zahraniční úpravou) věnována rovněž problematice 

použití zbraně (nejen střelné) při obranném jednání, protože i zde aplikační praxe až 

příliš často chybuje. S názory, které diplomat v této souvislosti vyslovuje, třeba 

souhlasit. Zcela logicky se diplomant obšírně věnuje rovněž problematice tzv. 

automatických obranných zařízení, která je v posledních letech často diskutována 

v odborných kruzích i v laické veřejnosti. Je zcela namístě, že zde diplomant podrobně 

analyzuje některé konkrétní kauzy a poukazuje na pochybení, ke kterým při jejich 

právním posuzování došlo. Sluší jen upozornit, že zásadní stanovisko NS ČR (Tpjn 

303/2008) v otázce automatických obranných zařízení nebylo z pohledu doktríny 

nečekané. Pro českého odborného čtenáře je vítané i seznámení s některými 

zahraničními kauzami k této otázce, které diplomant přináší. Vyzdvihnout třeba rovněž 

i to, že diplomat se nevyhýbal ani rozboru kontroverzního názoru na legitimitu 

omezení osobní svobody „černého pasažéra“, který byl vysloven NSS ČR. Jeho 

kritické výhrady jsou rozhodně namístě.  

 

 V závěru své práce pak diplomant kladně hodnotí současnou českou právní 

úpravu zkoumaného institutu a oprávněn zdůrazňuje význam judikatorní činnosti při 

výkladu sporných otázek. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako mimořádně zdařilou. 

Diplomant prokázal skutečně hlubokou znalost zkoumaného institutu, včetně jeho 

literárního zpracování a odrazu v judikatuře. Jednotlivé partie práce jsou zpracovány 

na vysoké odborné úrovni. Rovněž velmi dobrou úroveň má jazyková stránka práce, 

názory jsou formulovány jasně a výstižně. Diplomant má nesporně velmi pěkné 

analytické a komparační schopnosti, jakož i schopnost písemného projevu na 

požadované úrovni. 

  

Předložená diplomová práce po formální i po obsahové stránce nesporně 

splňuje všechny požadavky na ni kladené a je zcela způsobilým podkladem pro ústní 

obhajobu. 

 

Při obhajobě své práce by se diplomant mohl vyjádřit k otázce, jakým 

způsobem by doporučoval řešit „legitimizování“ zásahů revizorů nebo soukromé 

ochranné služby v obchodním domě, které záleží v omezení osobní svobody černého 

pasažéra, resp. zloděje. 
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