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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika delikvence mládeže je jedním z vůdčích témat 
v posledních letech, pokud jde o strategie prevence kriminality. Jelikož se vychází z myšlenky, že u 
mládeže lze jejich mravní vývoj ještě napravit, volí se takové prostředky trestněprávní reakce, které 
jsou orientovány především na individuální prevenci. Z toho pak plyne, že klíčovou úlohu hrají i 
instituce, které se podílí na nápravě mladistvého delikventa. Donedávna byl tento vliv do značné 
míry podceňován a to je důvodem, proč vykazuje institucionální péče o delikventní mládež značné 
nedostatky. V současnosti je těmto institucím věnována zvýšená pozornost. Téma práce je proto 
aktuální a vhodné ke zpracování.   
 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti nejen z platného práva, ale i poznatky 
kriminologické a sociologické,  

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené množství údajů, z nich 
vybral relevantní informace, 

- použité metody – odpovídají tématu. 
 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou 
strukturu. Autorka postupuje metodologicky správně, od obecných otázek ke konkrétním. 
Kladně hodnotím, že nechybí závěrečné zobecnění. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. 
Práce působí dojmem homogenního celku. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autorka v dostatečném 
rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem. Citace literatury jsou standardní. Okruh 
použitých pramenů je s ohledem na téma odpovídající. Uvedená literatura je aktuální. 
Seznam literatury je řazen podle abecedního pořadí autorů. Zahraniční literatura není 
zastoupena. Autorka prokázala schopnost tvůrčího zpracování dostupné literatury.  

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující, 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - bez připomínek, text je vhodně doplněn o přílohy, 
- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá. 

 



4. Případné další vyjádření k práci: Práce je pěkným zpracování zvoleného tématu. Práce 
obsahuje i vlastní myšlenky autorky, vesměs argumentačně podpořené. Oceňuji, že se autorka 
pokusila odhalit „slabá místa“ současné institucionální péče o delikventní mládež. Souhlasím, že 
hlavní příčiny jsou nejméně dvě. Za prvé, institucionální roztříštěnost bez vzájemných vazeb a 
koordinace aktivit jednotlivých složek, chybí tedy propracovaný systém institucionální péče. Za 
druhé, je zanedbána preventivní péče, neboť se zájem soustřeďuje na delikventy. V tomto směru by 
mohl pomoci návrh Systému včasné intervence. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 Autorka se dopouští na některých místech nepřesností. Už úvodní kapitola o vymezení 
pojmů takové nepřesnosti obsahuje. Např. na str. 7 a 8 autorka: 

- vymezuje kriminalitu v pojetí legálním a zapomíná, že ji lze vymezit i sociálně; 
- uvádí: „Věkem blízkým věku mladistvých je chápáno období mezi 18. a 19. rokem života 

fyzické osoby“, což je diskutabilní, neboť uvedená kategorie osob není zákonem 
definována;  

- u explikace pojmu „čin jinak trestný“ zapomíná na případy okolností vylučujících 
protiprávnost (srov. § 28 tr. zák. – „čin jinak trestný“). 

 
Obhajoba práce by se mohla zaměřit na představení systému včasné intervence a jeho 

možné aplikaci v praxi. 
 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) až 1 (výborně) 
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Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
    vedoucí práce     


