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Recenze rukopisu 
 
Název:   Ing. Mgr. Veronika Kánská, DiS, MBA 
 

Nutná obrana aneb riziko má nést zásadně útočník 
 

 
ano      ne  

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     X  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace        

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost):  X    

Vědecká úroveň:    X   

Odborná úroveň:   X    

Výsledky:    X    

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný       

   Obsahující chyby       

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní    

   Chybí       

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné             

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení   X 

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce    

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách   

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 

 
Téma nutné obrany bylo již zpracováváno tolikrát, nejenom v kontextu České republiky, že 
není snadné zde najít něco inovativního. Autorka nicméně podává ucelený přehled k tématu, 
včetně několika ne zcela známých kasuistik.  
 
I když se ne vždy dokáže oprostit od určitých emocí, dává tím najevo, že téma je jí velmi 
blízké a že související napětí, mediální rozměr a vyhrocení okolo tématu nutné obrany chápe 
velmi osobně. Ne vždy je něco jen černé anebo jen bílé, často jdeme šerem, nebo stojí tvrzen 
proti tvrzení. Zde e role soudu nebo jiných orgánů značně nesnadná. I proto pozitivně 
hodnotím, že autorka se snaží o „více než malé množství informací“ k legislativnímu 
uchopení tématu. Anti-populární jsou pak případy, kdy se konstatuje, že nutná obrana 
nenastala, že byla přehnaná, zjevně nedůvodná, i když veřejné mínění stojí na straně toho, 
kdo „vzal právo do vlastních rukou, když stát se nepostaral“. 
 
Podporuji zveřejnění příspěvku, nicméně je škoda, že podobných není více, aby naplnily 
samostatné tématické číslo. 
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