
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Štěpánky Hofmanové 

Nutná obrana – srrovnání české právní úpravy s Modelovým trestním zákoníkem 

USA a common law 

 

Téma diplomové práce je aktuální. Není mnoho takových institutů v trestním právu, jako je 

institut nutné obrany, který je předmětem soustavné literární pozornosti. Také inspirace 

právem common law v poslední době není výjimečná ani v zemích, které náležejí ke 

kontinentálnímu právnímu okruhu (z poslední době je to například institut trestní 

odpovědnosti právnických osob, který pronikl i do práva kontinentálního). 

Předmětem diplomové práce je porovnání jednoho z klasických institutů trestního práva – 

institutu nutné obrany se stejnojmenným institutem z cizího právního systému. Po pravdě je 

třeba uvést, že jde vlastně o trojsrovnání: tuzemské právní úpravy, právní úpravy nutné 

obrany v jurisdikcích, které následují tradiční principy common law a nakonec pojetím nutné 

obrany v těch amerických státech, jež svůj trestněprávní systém zakládají na tzv. Modelovém 

trestním zákoníku, který představuje psaný trestněprávní kodex tak, jak jej známe 

z kontinentální právní kultury (ovšem bez obecné závaznosti). 

Diplomová práce má logickou osnovu, podle které autorka nejprve v úvodu vysvětluje cíl a 

metody své práce, dále v následujících kapitolách charakterizuje oba trestněprávní systémy, 

dále uplatnění okolností vylučujících protiprávnost v obou systémech, a nakonec institut 

nutné obrany. Závěr práce tvoří několik myšlenek, které by měly obohatit současnou českou 

trestněprávní úpravu. 

Práce vychází ze širokého vějíře odborných pramenů, soudních rozhodnutí i internetových 

zdrojů. Autorka se zdroji pracovala korektním způsobem. 

Práce přesahuje běžné diplomové práce v tom, že je v podstatě úvodem do systému 

trestního práva v common law i pojednáním obecně o Modelovém trestním zákoníku USA. 

To je nutné proto, aby čtenář vůbec pochopil uplatnění institutu nutné obrany v americkém 

právním systému. Práce má výbornou úroveň a doporučuji ji k obhajobě. 

Otázka: Putativní nutná obrana 

Hodnocení: výborně 

 

 

V Praze 24. 9. 2017                                             JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  

  


