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Posudek školitele 

na disertační práci JUDr. Lucie Budayové  

Sankcionování mladistvých – srovnávací studie  

 

Disertační práce JUDr. Lucie Budayové o nadstandardním rozsahu 356 stran vlastního 

textu práce a několika stran seznamu použité literatury a dalších příloh byla vypracována jako 

výstup z doktorského studijního programu na Právnické fakultě UK v Praze. Během studia 

doktorandka splnila všechny povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, včetně 

zahraniční stáže, účasti na vědeckých konferencích a náležité publikační činnosti.  

V průběhu doktorandského studia pracovala doktorandka samostatně; se školitelem pak 

konzultovala projekt disertační práce i jeho jednotlivé pracovní verze. 

Zákonná podmínka publikace dílčích výstupů práce byla splněna, jak vyplývá 

z přiloženého materiálu obsahujícího publikace, které byly uveřejněny s dílčími výsledky 

disertační práce. Samotná disertační práce bude podle písemného prohlášení autorky i 

nakladatelství vydána knižně jako monografie v nakladatelství Leges, s. r., o.  

Přednosti práce i její nedostatky jistě uvedou oponenti této práce. Jako školitel uvádím 

několik obecných poznámek k obsahu této práce. 

Předně je třeba ocenit aktuálnost zpracovávaného tématu. 

Téma disertační práce je velmi aktuální a velmi důležité v českých i evropských i 

globálních právních poměrech. O aktuálnosti tématu svědčí i pravidelné, zejména mediální 

diskuse k otázce věkové hranice trestní odpovědnosti, což je mimochodem otázka s velkým 

emocionálním nábojem. Dosud v České republice trestní odpovědnost mladistvého začíná 

dovršením patnáctého roku věku a plná trestní odpovědnost dovršením osmnáctého roku 

věku. Zejména pak v souvislosti se spácháním trestného činu vraždy mladistvým nebo ve 

spojitosti s ukládáním sankcí osobám mladších patnácti let se pak znovu a znovu objevuje 

otázka náležitého sankcionování mladistvých i osob mladších patnácti let. 

Práci dále zhodnocuje metoda komparace, kterou doktorandka použila, a to ve více 

směrech. Práce je označena jako „srovnávací studie“ a kromě české právní úpravy poskytuje 

čtenáři kvalifikovaný vhled i do právní úpravy slovenské a právní úpravy francouzské. 

Zatímco slovenská právní úprava je českému zájemci bez obtíží přístupná, rozhodně se to 

nedá tvrdit o právní úpravě ve Francii. V tomto směru je disertační práce Lucie Budayové 

průkopnická. V současné epoše transnacionalizace a transglobalizace právních řádů má velký 



2 

 

význam vědecká práce, jejíž podstatou je srovnání různých právních úprav, ze kterých lze 

čerpat kvalifikované podněty pro českou právní úpravu. 

Metodu komparace ale autorka používá nejen pro srovnání české a cizozemské právní 

úpravy, ale v širším rozsahu. Srovnává sankcionování mladistvých a dospělých, porovnává 

sankcionování v různých historických souvislostech, nevyhýbá se konfrontaci a komparaci 

teoretických koncepcí. 

Autorka využila ke zpracování disertační práce dostatečného počtu odborných pramenů, 

včetně cizojazyčných, s kterými kreativně pracovala. Ke zpracování použila adekvátních 

vědeckých metod. Její výklad je odborně bezchybný a dostatečně srozumitelný. Podle mého 

názoru je předložená disertační práce naprosto způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

Cílem disertační práce mělo být podle autorky představení českého zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže, jeho systému sankcí, podmínek jejich ukládání, porovnání české právní 

úpravy s vybranými cizozemskými právními úpravami, zhodnocení aplikační praxe zejména 

z pohledu používání institutů a postupů typických pro tzv. restorativní justici, zjištění, zda 

tuzemská právní úprava sankcionování mladistvých je dostatečná a navržení případných změn 

právní úpravy.  Podle mého názoru se autorce podařilo stanoveného cíle dosáhnout a práce je 

vypracována na výborné odborné i literární úrovni. 

V závěru práce autorka sumarizuje poznatky, ke kterým dospěla, a uvádí podněty pro 

změnu právní úpravy. Je vedena myšlenkou, že investice do života mladistvých dnes je 

investicí do budoucna. 

S většinou uvedených závěrů a návrhů souhlasím a považuji je za promyšlené a 

uskutečnitelné. Pozastavil bych se jen nad požadavkem uvedeným na straně 352, kde autorka 

pléduje za intenzivnější „šíření osvěty“, což je formulace pro mne nikoliv zcela jasná. 

Dále se domnívám, že kritika tzv. výchovných opatření v českém zákoně o soudnictví ve 

věcech mládeže mohla být silnější, výchovná opatření v současném znění zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže se vyznačují vysokou mírou dobrovolnosti a nepředstavují sankci, která by 

plnila svůj účel (odstrašující, výchovný či preventivní). 

Disertační práce JUDr. Lucie Budayové vysokou odbornou úrovní zpracování převyšuje 

úroveň obdobných kvalifikačních prací. Disertační práci JUDr. Lucie Budayové doporučuji 

k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze 23. 7. 2019                                                   prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  


