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        Předsedající prof. Jelínek uvítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k tomu, aby se mohla konat ústní obhajoba doktorské 

dizertační práce. Uchazeč předložil k obhajobě dizertační práci nazvanou 

Okolnosti vylučující trestnost. V úvodním slově doktorand charakterizoval 

pojetí, přínos a obsah práce. Představil práci a zaměřil se na objasnění metod 

vědecké práce (komparace a analogie), vymezení tématu a pojmosloví práce 

(pojmy protiprávnost, trestnost a jejich důsledky). Zejména se věnoval termínu 

nutná obrana a krajní nouze. Uchazeč se zabýval danou problematikou rovněž 

z pohledu zahraničních právních úprav. 

 

    První oponent dr. Vladimír Stibořík doporučil práci k obhajobě. Ocenil 

rozsah zpracované materie, kde doktorand vyváženě propojil teoretickou znalost 

s praxí. Oponent vybídl doktoranda, aby se vyjádřil k pojmu nutná obrana a 

vysvětlil její nepřiměřenost. 

 

Druhá oponentka doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. se omluvila 

a její kladný posudek přednesl předseda komise prof. Jelínek. Oponentka 

pochválila autora za velké množství použité literatury a judikatury a čtivou 

formu zpracování. Z metodologického hlediska ocenila vhodné použití analogie 

a syntézy. Uvedla, že doktorand uvádí vlastní názory, které jsou argumentačně 

podložené. Oponentka konstatovala, že ke zdařilé práci lze mít připomínku 

z hlediska formální stránky, zejména by navrhovala redakci k opravě překlepů a 

gramatických chyb. V posudku se oponentka zajímala o doporučení zahraniční 

úpravy, která by mohla být naší inspirací. 

 



 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Hovořil zejména 

k otázkám definice nutná obrana a krajní nouze. Zmínil přiměřenost, potřebnost 

a odvratitelnost a poskytl historický výklad vývoje pojmů. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil prof. Jelínek (k mediálním vlivům na 

obsah pojmů, otázka k vysvětlení termínu společenská škodlivost, společenská 

nebezpečnost a společenská závažnost), JUDr. Stibořík (k pojmu nutná obrana) 

a JUDr. Vokoun (ocenění práce zaměřené na teoretické aspekty a judikaturu 

Nejvyššího správního soudu). Předseda komise prof. Jelínek ukončil veřejnou 

část obhajoby a vyzval členy komise k hlasování. 

  

           V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování (zvednutím ruky) 

s jednoznačně kladným výsledkem (3/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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