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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika postihu delikvence mládeže patří k tradičním trestněprávním tématům, 

která stojí dlouhodobě v popředí zájmu odborné (ale i laické) veřejnosti. I když zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže z roku 2003 obsahuje pokrokovou právní úpravu odpovídající 

moderním trendům zacházení s delikventní mládeží, je diskuse o podmínkách trestní 

odpovědnosti a způsobech postihu této skupiny pachatelů stále živá.  

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu vyžaduje důkladnou znalost trestněprávní materie i souvisejících 

kriminologických otázek. K náležitému přezkoumání problematiky je nezbytné vedle studia 

literatury provést též průzkum aplikační praxe.  

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cíl práce je podrobně rozveden na str. 6 a 7. Podle diplomantky má práce komplexně 

zpracovat problematiku mladistvých při páchání provinění a zároveň věnovat hlubší 

pozornost aktuálním diskutovaným problémům. Na podkladě tohoto rozboru má být v práci 

poukázáno na jednotlivé nedostatky platné právní úpravy. Stanovený cíl odpovídá  

tematickému zaměření práce, i když záměr komplexně zpracovat danou problematiku je 

s ohledem na povahu diplomové práce nadsazený. 

Práce je členěna do sedmi kapitol, úvodu a závěru. K usnadnění orientace v práci jsou 

jednotlivé kapitoly podrobně vnitřně členěny.  

 Výhrady mám k systematice práce. I když nelze popřít význam kriminologických a 

historickoprávních aspektů problematiky, považuji za nevhodné, aby jejich popis představoval 

celou polovinu práce. Výklad o historickém vývoji trestního soudnictví nad mládeží ve 

starověku, středověku a novověku spíše patří do diplomové práce jiného zaměření. Třetí 

kapitola, která obsahuje jen velice stručnou charakteristiku současného zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže, je v takové podobě v práci zbytečná. Diplomantka dostatečně nerozlišuje 

otázky trestní odpovědnosti mladistvých a řízení v trestních věcech mladistvých, neboť oba 

problémové okruhy se prolínají v jedné kapitole nazvané „Trestní řízení ve věcech mládeže“. 

Navíc je tato kapitola, která by měla být odrazovým můstkem pro hledání problémů trestního 

soudnictví nad mládeží, zpracována velmi povrchně. Samotným problémům trestního 

soudnictví nad mládeží je věnováno pouhých deset stran, přičemž za hlavní problém je 

považováno určení věkové hranice trestní odpovědnosti, což je otázka již mnohokrát 

v literatuře zpracovaná.  

Po metodologické stránce práce vychází především ze studia odborné literatury a 

některých internetových zdrojů. Okruh použité literatury je poměrně úzký, chybí v něm řada 

významných prací, téměř třetinu v něm představují učebnice. Je zřejmé, že diplomantka ve 

své práci nepřihlížela k žádným odborným článkům, ač je řada z nich věnována aktuálním 

problémům praxe. K poznání problémů, s nimiž se setkává praxe, se spolehla jen na vlastní 

jednoduchý dotazníkový průzkum, na základě kterého vyhodnotila 17 odpovědí osob 

působících v justici. Součástí práce je též vyhodnocení dotazníkového průzkumu zaměřeného 

na právní povědomí dětí do 15 let, který diplomantka provedla na vzorku 100 žáků základní 

školy.    



 Po obsahové stránce práci považuji za slabou. Postrádám v ní přesnější práci se 

zákonem a jakoukoli práci s judikaturou. Text má na řadě míst formu, která více než juristický 

výklad připomíná sběr poznámek pro první verzi práce (viz např. str. 9 an. nebo str. 38 an.). 

Autorka se nepokusila o vlastní analýzu právní úpravy. Při výkladu se omezila jen na její 

velmi stručný a na řadě míst neúplný nebo nesprávný popis (viz např. charakteristika opatření 

ukládaných mladistvým na str. 38 an. nebo popis podmínek pro ukládání ochranné výchovy 

dítěti mladšímu 15 let na str. 43). Mám za to, že i závěrečné úvahy diplomantky jsou 

přinejmenším sporné a vycházejí ze zjednodušeného pohledu na problematiku (viz návrhy na 

zrušení věkové hranice trestní odpovědnosti, na společnou odpovědnost mladších dětí a 

rodičů, v důsledku níž by se ochranná opatření měla vztahovat i na rodiče, či bagatelizace 

problémů, na které v dotazníku upozornili pracovníci justice na str. 60 a 61).  

Práce nemá potřebnou úroveň ani po stránce stylistické. Vyjadřování diplomantky je 

na řadě míst neobratné (např. na str. 18 obrat „jedná se o statistiky spáchaných trestných a 

objasněných činů“). V práci je řada gramatických chyb, nebyla provedena pečlivější korektura 

textu (např. na str. 22 se hovoří o několika zpracovaných tabulkách, které v textu nelze 

dohledat, na str. 40 je uvedeno, že pravidla pro místní příslušnost soudu jsou obsažena v § 18 

trestního zákoníku).  

 

4. Práci z výše uvedených důvodů nedoporučuji k obhajobě. 

   
 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 30. 11. 2013 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


