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Diplomová práce „Dohled probačního úředníka u trestně neodpovědných dětí“ se 
zabývá kriminalitou dětí, právní úpravou trestní odpovědnosti dětí mladších patnácti let a 
způsoby, kterými může společnost na dětskou kriminalitu dle platné právní úpravy reagovat. 

Ve své teoretické části se práce zaměřuje na definování pojmů dítě, hranice trestní 
odpovědnosti, delikvence. Zabývá se také popisem dětské kriminality, její právní úpravou a 
výchovnými opatřeními, která může soud dítěti mladšímu patnácti let uložit jako reakci na 
protiprávní jednání. Cílem teoretické části je seznámit veřejnost se stavem dětské kriminality, 
který bývá médií často zkreslován, a opatřeními, která mohou soudy pro mládež podle 
současné právní úpravy uložit nezletilým pachatelům činů jinak trestných. 

Praktická část práce je rozdělena do dvou částí. Prvá fáze výzkumu byla realizována 
za využití metody dotazování, technikou řízeného rozhovoru. Od probačních pracovníků byly 
získány odpovědi na tyto otázky: 
shrňte problémy, na které narážíte při nařizování výkonu dohledu u nezletilých, 
navrhněte ideální řešení uvedených problémů. 
Druhá fáze výzkumu je zaměřena na ověření výsledků předvýzkumu, metodou analýzy 
spisové dokumentace nezletilých dětí, které jsou v evidenci Probační a mediační služby České 
republiky. Výzkum byl zaměřen na účelnost ukládaných opatření a dobu, která uběhne od 
spáchání činu jinak trestného po první kontakt dítěte s probačním pracovníkem. Cílem 
praktické části je zmapovat překážky, které brání účelnému využití výchovného opatření 
dohled probačního úředníka a navrhnout možná řešení.  

Z výsledků první části výzkumu vyplývá, že probační pracovníci vnímají jako největší 
překážky: velkou časovou prodlevu mezi spácháním činu jinak trestného a uložením 
výchovného opatření, neúčelné ukládání výchovného opatření bez stanoviska Probační a 
mediační služby České republiky, nedostatečná personální kapacita a vybavenost střediska, 
absence součinnostních dohod s Policií ČR,odborem sociálně právní ochrany dětí, 
nedostatečné pravomoci probačních úředníků, umělé udržování nefunkčních dohledů, 
nedostatek vhodných výchovných opatření, děti, kterým chybí respekt k autoritám a 
jakýmkoliv pravidlům. 

Jako vhodná řešení navrhují probační úředníci: rušení nefunkčních dohledů, 
rekodifikaci právní úpravy, vstup probačních úředníků do všech přípravných řízení,  
navázání funkčních vztahů a intenzivní spolupráce s PČR a OSPOD. 

Data, získaná ze spisové dokumentace dětí, potvrdila, že velká část z uložených 
výchovných opatření neplní svůj účel. Důvodem této situace je neúčelné ukládání dohledů bez 
vyjádření PMS ČR k vhodnosti zvoleného výchovného opatření.  

Doporučení vyvozená na základě získaných dat zní: zapojovat probační úředníky do 
všech soudních řízení a vybudovat funkční informační kanál mezi probační a mediační 
službou, policií a oddělením sociálně právní ochrany dětí.  


