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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Kriminalita mládeže a její sankcionování není téma, které by již v minulosti nebylo 

zpracováno. Nejedná se tedy o nové téma, byť se jistě jedná o stále aktuální téma, jelikož 

ke kriminalitě mladistvých dochází neustále. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Náročnost tématu závisí na zvoleném přístupu disertantky. Práci bylo možné zpracovat 

primárně s použitím českých pramenů a právních předpisů, za použití rozsáhlého 

empirického výzkumu či za rozsáhlého použití české a zahraniční teoretické literatury. 

Disertantka se tématu chopila z jednoduššího – českého juristického – pohledu, přičemž 

však do své práce vložila prvky empirického výzkumu i zohlednila některé zahraniční 

výzkumy.  

Hlavními metodami, které dizertantka užívá v celé práci, jsou metody juristické, 

analyticko-syntetické se zaměřením na normativní aspekty a v omezeném rozsahu i 

empirické metody. 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna na úvod, devět kapitol a závěr. Struktura je vystavěna logicky. Je na 

škodu, že jednotlivé kapitoly neobsahují závěr, ve kterém by byly shrnuty základní body 

z dané kapitoly. 

V první kapitole disertantka diskutuje historii přístupu k mladistvým s důrazem na jejich 

sankcionování a ve druhé kapitole rozebírá obecně zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže. Ve třetí se zabývá upuštěním od uložení trestních opatření, ve čtvrté až šesté 

pak výchovnými, ochrannými a trestními opatřeními. V sedmé kapitole podrobila analýze 

odklony ve věcech mladistvých a osmou a devátou kapitolu věnuje představení 

zahraničních úprav na Slovensku a ve Francii. 

Na závěr disertantka shrnuje poznatky učiněné v průběhu disertační práce. 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

Disertantka si kladla za cíl zkoumat sankcionování mladistvých v rámci srovnávací 

studie, přičemž srovnáváním myslí srovnání časové (dřívější a současná úprava), místní 

(tuzemská a zahraniční úprava), praxe s teorií a sankcionování dospělých a mladistvých. 



Stránka 2 z 3 

 

V takovém pojetí se však již nejedná o srovnávací studii, ale o celkový popis 

sankcionování mladistvých. 

Zohledněme nyní čtyři roviny navrhované disertantkou. Z hlediska časového je zejména 

v první kapitole detailně popsán historický vývoj sankcionování mladistvých a jejich 

trestní odpovědnosti obecně. Jedná se však primárně o deskriptivní popis, přičemž takto 

představené údaje nejsou využité pro zobecnění určitých trendů. Je také škodou, že 

některé názory (třeba o síle rehabilitativních myšlenek) nejsou zasazeny do širšího rámec 

uvažování o účelu trestu jak v západním světě, tak v Československu reprezentované 

zejména knihou O. Novotného O trestu a vězeňství. 

Stejnou vadou trpí i srovnání se Slovenskem a Francií, kdy jsou jednotlivé úpravy 

popsány, ale v případě Slovenska jsou na závěr zhodnoceny krátce na jedné straně, v 

případě Francie zhodnoceny nejsou nijak. Detailnější popis předložený disertantkou by 

však vyžadoval širší zobecnění a porovnání s českou úpravou. Ke cti disertantky však 

slouží, že podrobně vysvětlila v úvodu, proč si vybrala tyto dvě země pro porovnání. 

Z hlediska srovnání teorie a praxe se práce omezuje na statistická data o využití 

vybraných institutů. Na disertační práci je však takové rozebrání nedostatečné. Aspiruje-

li disertantka na porovnání praxe a teorie, nelze se omezit na deskriptivní základní data o 

využití určitých institutů. Naopak je třeba jít hlouběji a zabývat se analýzou určitého typu 

rozhodnutí, detailnější analýzou statistických dat či zjišťování názorů praxe skrze 

rozhovory. K tomuto však v práci nedochází. Nad rámec tohoto, pokud jsou v práci 

uváděny údaje o vývoji napříč lety (běžně v letech 2007-2017), je zvláštní, že disertantka 

tato data často nevyužívá k diskuzi o vývoji využití jednotlivých institutů. Byť je tedy 

zajímavé zjišťovat údaje o využití vybraných institutů, výrazně podstatnější by byla 

buďto detailní analýza těchto dat nebo sběr nových údajů zejména o institutech, o kterých 

data nejsou oficiálně sbírána. Porovnání s dospělými se pak děje napříč celou prací.  

Je do určité míry škoda, že disertantka vynechala některé otázky sankcionování. K 

sankcionování obecně patří též oblast ukládání trestních opatření, tedy postupu, jakým je 

vybráno konkrétní opatření. V případě mladistvých je však tato oblast spíše opomenuta a 

jsou diskutovány jednotlivé druhy opatření, ale nikoli detailně způsob jejich výběru. Dále 

pak by bylo zajímavé rozebrat vykonávací část trestního řízení a její specifika u 

mladistvých, které se děje jen poskrovnu. 

Právě silně deskriptivní pohled, přičemž nejsou využita popsaná data pro zobecnění 

vývoje, je největší slabinou této práce, za současného jen velmi omezeného empirického 

výzkumu. Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout snahu disertantky o normativní změnu v 

důsledku rozboru jednotlivých ustanovení, kdy opakovaně navrhuje paragrafové znění 

ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže, které by dle jejího názoru lépe 

reflektovalo teoretická východiska.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cílem práce bylo analyzovat oblast sankcionování 

mladistvých a to zejména z komparativního pohledu. 

Tento cíl byl částečně splněn, viz výše. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska 

plagiátorství 

Přístup disertantky k tématu byl samostatný, byť se jedná 

v mnohém o deskriptivní práci. Disertantka však rozebírá 

jednotlivá témata i názory odborné literatury, které 

kriticky nazírá. Neshledal jsem, že by v některé části 

byla práce plagiátem. 
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Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Seznam použitých zdrojů je spíše průměrný a to včetně 

využití zahraničních publikací.  

Zejména v první kapitole a v počátku druhé kapitoly by 

bylo na místě širší využití zahraniční literatury. Je 

například nevhodné při detailnějším popisu vývoje ve 

Spojených státech amerických využívat český zdroj (viz 

str. 24, pozn. p. č. 51) 

Doktorandka důsledně cituje podle citační normy, kterou 

jednotně udržuje. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá tématu, práce obsahuje  tabulky, 

které práci oživují. Tabulky nejsou očíslované a není na 

ně v textu odkazováno. 

Jazyková a stylistická 

úroveň 

Z jazykového hlediska je práce na vysoké úrovni, 

překlepy se v práci vyskytují jen naprosto ojediněle.  

Práce je psaná čtivě, jen v některých částech by mohl být 

text členěn do většího množství odstavců – nejsou 

výjimkou odstavce, které jsou na stránku a půl. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V kapitole 8. 4. je slovenská úprava výrazně kritizována. Čím by se český zákonodárce (nad 

rámec zmíněné možnosti výkonu ochranné výchovy v náhradní profesionální rodině) mohl 

inspirovat ze slovenské úpravy? 

 

 

 

Doporučení/nedoporučení 

práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. 

V Praze dne 20. srpna 2019 

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

oponent 


