
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Beate Parýzkové 

Problematika trestního soudnictví ve věcech mládeže 

Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 89 stran textu je aktuální. Problematika 

trestní odpovědnosti a sankcionování činů spáchaných mladistvými je stále živým 

problémem, stále aktuální otázkou, jak o tom svědčí například řada návrhů na snížení věkové 

hranice trestní odpovědnosti. Názory na řešení kriminality mladistvých a delikvence osob 

mladších 18 let se ubírají od represivních přístupů k řešením kladoucím důraz na výchovu a 

terapii, individuální sankční opatření zohledňující osobnost mladistvého delikventa a 

neformální, mimosoudní formy řízení. 

Autorka vychází z osnovy, podle které po stručném úvodu vymezuje základní pojmy, dále 

rozebírá koncept tzv. restorativní justice, charakterizuje vývoj právní úpravy a kriminality 

mladistvých (kapitola III), rozebírá základní zásady trestního řízení ve vztahu k řízení ve 

věcech mladistvých, poté se vrací k problému rozumové a mravní vyspělosti mladistvého a 

závěrečnou část práce věnovala problematice sankcionování mladistvých a opatřením 

ukládaným dětem mladším patnácti let. 

Domnívám se, že diplomantka měla nejprve souvisle pojednat o hmotně právních otázkách 

(pojem mladistvého, věková hranice trestní odpovědnosti, rozumová a mravní vyspělost, 

sankcionování mladistvých, a posléze se zabývat problémy procesními. Po formální stránce 

má diplomová práce pěknou úroveň a prošla pečlivou technickou redakcí.  

Pokud jde o obsahové otázky, autorka je rozebírá do hloubky a snaží se o tématu pojednat 

vyčerpávajícím způsobem, což se jí úspěšně daří. Nesoustředila se pouze na popis platné 

právní úpravy, ale snaží se najít také vlastní řešení, což pochopitelně jeho diplomovou práci 

obohacuje. Diplomovou práci zhodnocují dále dva faktory. Diplomová práce je orientována 

juristicky, nicméně autorka v textu uvádí kriminologické a sociologické souvislosti 

kriminality mladistvých. Tyto partie, které slouží u jiných autorů jen k jakémusi doplnění, 

ilustraci textu, mají vysokou úroveň. V diplomové práci se autorka snaží také vytknout vady 

platné právní úpravy. 

Diplomová práce může být předmětem ústní obhajoby, kterou doporučuji soustředit 

k otázce ochrany soukromí mladistvého. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

V Praze 18. 6. 2019                                     JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  



 

 

 

 

 

 

 

  


