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Posudek oponenta na rigorózní práci Mgr. Michaely Sakařové 

„Trestní řízení ve věcech mládeže“ 

 

 Rigorózní práce Mgr. Michaely Sakařové o rozsahu 146 stran textu včetně úvodu 

a závěru (více než 196 normostran) zpracovává aktuální a společensky potřebné téma trestního 

řízení ve věcech mládeže. Uchazečka si za cíl zvolila nejen pouhý výklad procesně právní 

úpravy trestního řízení proti mladistvým a úpravy řízení o tzv. činech jinak trestných, 

kterých se dopustily osoby trestně neodpovědné, tj. děti mladší 15 let, ale i výklad a hodnocení 

právní úpravy ve vztahu k základním zásadám a také k základnímu účelu, který hned v úvodu 

vyjadřuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Nutno předeslat, že rigorozantka tyto těžké 

úkoly a výzvy zvládla a předložila k obhajobě práci, která je z formálního i obsahového 

hlediska na velmi dobré úrovni. 

 Oceňuji především systematičnost a podrobnost výkladu. Autorka má k právní úpravě 

kritický přístup, přináší proto mnohé zajímavé návrhy de lege ferenda. Ačkoli zpracovává téma 

čistě procesní, poukazuje adekvátně i na základní hmotněprávní souvislosti. Předložená práce 

je logicky správně členěna. Kapitoly jsou svým rozsahem a svou kvalitou vyvážené, celá práce 

je velmi vyvážená. Od prací na obdobné téma se předložený text liší především svou 

propracovaností. Nezaostává však ani pokud jde o stránku čistě teoretickou. Metodologicky 

je práce na vysoké úrovni, rigorozantka postupuje zásadně od obecného ke konkrétnímu. 

Autorka se pečlivě věnuje již samotnému vymezení pojmů, velmi se mi líbí i historický výklad 

rigorozantky a její sice stručné, avšak přínosné představení třech zahraničních právních úprav 

(německé, rakouské a slovenské), které se snaží s českou právní úpravou porovnávat. 

Autorka používá adekvátní množství literárních pramenů a soudních rozhodnutí, 

neabsentují v ní ani prameny zahraniční. 

 V neposlední řadě musím vyzdvihnout formální kvalitu předložené rigorózní práce. 

Kromě již zmíněné vhodné a přehledné systematiky, je práce psána velmi zajímavým a čtivým 

právnickým jazykem bez zbytečných vatových slov a spojení. Nevyskytují se v ní gramatické 

chyby, obsahuje pouze minimum překlepů a neobratných slovních spojení (například na str. 2: 

„Česká republika se s trestnou činností mládeže vypořádává za pomoci zákona…“). 

Rigorozantku chválím za správné používání právní terminologie v takto širokém právním 
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tématu (výjimečně chybuje, jako například na str. 13, kde o rozumové a mravní vyspělosti 

mladistvého hovoří jako o „znaku trestní odpovědnosti“, na místo znaku trestného činu). 

Odevzdaná rigorózní práce obsahuje všechny povinné formální náležitosti. Práce 

autorky s literárními prameny je zcela v souladu s etickými požadavky na tento druh 

kvalifikačních prací. 

 Rigorózní práce Mgr. Michaely Sakařové je kvalitním zpracováním problematiky 

trestního řízení ve věcech mládeže. Rigorozantka prokázala schopnost precizní právní analýzy 

a schopnost soustavné a systematické práce. 

 

 Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 

 Autorka by se při obhajobě mohla vyjádřit k problematice specializace advokátů 

vykonávajících obhajobu v trestním řízení ve věcech mladistvých. 

  

 

 V Praze dne 24. června 2020 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 


