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Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 61 stran textu je aktuální a společensky 

závažné. 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 zpracovala práci na podkladě logické osnovy. Nejprve uvádí, co ona považuje za 

problémy trestního soudnictví nad mládeží, tedy zabývá se kriminologickými a 

sociologickými souvislostmi kriminality mladistvých, posléze přechází k současnému řešení 

v právním řádu České republiky a k problému sankcionování protiprávní činnosti mládeže a 

mladistvých. 

Ke zpracování použila diplomantka standardní odborné prameny, bohužel často 

orientované na učebnice nebo slovníky či komentáře a opomíjí tak dlouhou řadu 

časopiseckých článků, které o tématu pojednávají. V práci používá také judikaturu obecných 

soudů, kterou cituje nikoliv ustáleným způsobem podle jejího uveřejněné ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek, ale podle spisové značky. 

Diplomová práce je zpracována jako přehled problémů trestního soudnictví nad mládeží. 

Ke hlubšímu rozboru se ovšem autorka zatím nedostala. Týká se to například tak důležité 

otázky jako je problematika rozumové a mravní vyspělosti mladistvého, o které sice autorka 

pojednává na stranách 20 až 22, ovšem jen ve velmi obecné rovině. Opomenula i širší literární 

diskusi o tom, zda rozumová a mravní vyspělost je samostatným znakem trestného činu 

mladistvého, který leží vedle věku a příčetnosti, anebo zda je druhem nepříčetnosti. K této 

otázce bude vhodné se vyjádřit při ústní obhajobě. 



Se závěry diplomantky, která upozorňuje, že významným činitelem při resocializaci 

mladistvého je rodina, lze jen souhlasit (str. 56). 

Diplomová práce Lenky Vančurové je i tak plně způsobilým podkladem pro ústní 

obhajobu. Při ústní obhajobě doporučuji vyjádřit se k otázce věkové hranice trestní 

odpovědnosti mladistvého a k podnětům obsaženým v posudku 
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