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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

na diplomovou práci studentky Petry Štemberkové 

 

na téma „Problémy trestního soudnictví nad mládeží“ 

 

 

Zaměření diplomové práce, její základní koncepce a systematika 

Předložená diplomová práce se věnuje vybraným otázkám trestního soudnictví ve věcech 

mládeže. Ačkoliv je tato oblast juvenilní trestní justice v českém právu systematicky upravena 

teprve necelých 10 let, je jí v odborné literatuře věnována poměrně velká pozornost; zvolené 

téma tedy sice není nikterak originální, ale pro účely diplomové práce je plně postačující. 

Hodnocená práce je členěna na jednotlivé kapitoly. Po stručném úvodu následuje první 

kapitola, která obsahuje vymezení základních pojmů a východisek souvisejících 

s kriminalitou mládeže. Druhá kapitola pak navazuje historickým exkurzem k vývoji právní 

úpravy trestního soudnictví nad mládeží v českých zemích i ve světě od dob Chammurapiho 

zákoníku až po přijetí zákona č. 218/2003 Sb. Tomuto zákonu, resp. jeho stručnému shrnutí, 

je pak věnována samostatná třetí kapitola. Ve čtvrté kapitole, nazvané „Trestní řízení 

ve věcech mládeže“, autorka poukazuje na nejvýznamnější odchylky trestního řízení 

ve věcech mladistvých od „standardního“ trestního řízení podle trestního řádu; navzdory 

názvu kapitoly jsou zde však traktovány i hmotněprávní otázky (např. škála výchovných, 

ochranných a trestních opatření proti pachatelům mladším 18 let). V páté kapitole, kterou 

autorka označuje za stěžejní část své práce, pak autorka věnuje pozornost aktuálním 

problémům trestní justice nad mladistvými v České republice a prezentuje výsledky svého e-

mailového šetření, které provedla mezi vybranými soudci, státními zástupci a pracovníky 

Probační a mediační služby; zvláštní pozornost zde věnuje především otázce stanovení 

hranice trestní odpovědnosti. Na to pak autorka navazuje šestou kapitolou, kde stručně 

zmiňuje největší problémy v řízeních ve věcech dětí mladších 15 let, a sedmou kapitolou, 

v níž nás autorka seznamuje s výsledky svého vlastního dotazníkového šetření provedeného 

mezi žáky 6. až 9. tříd Základní školy Kamenka v Čelákovicích, jež bylo zaměřeno 

na zjišťování míry právního povědomí těchto žáků v otázkách trestní odpovědnosti a trestního 

práva obecně. 

 

Hodnocení struktury práce a úrovně zpracování 

Struktura práce a její členění na jednotlivé kapitoly odpovídá zvyklostem pro tento typ 

kvalifikačních prací. Délka jednotlivých kapitol je ale poněkud nevyvážená, a je tak otázkou, 

zda by některé samostatné kapitoly (konkrétně pak třetí kapitola na str. 31 až 34 a šestá 

kapitola na str. 54 až 55) neměly být vzhledem ke své délce raději zařazeny pouze na úrovni 

podkapitol. 

Kladně hodnotím snahu autorky o provedení vlastních dotazníkových šetření k dané 

problematice. V případě obou prezentovaných šetření by pak dle mého názoru relevanci 

získaných údajů zvýšilo, kdyby autorka uvedla ve své práci trochu konkrétnější informace 

ohledně struktury respondentů (v případě průzkumu mezi profesionály z oblasti juvenilní 

justice alespoň uvést, kolik bylo mezi respondenty soudců, státních zástupců atd., v případě 

průzkumu mezi žáky základní školy pak rozčlenit výsledky podle jednotlivých tříd a případně 

i podle pohlaví respondenta – lze předpokládat, že v takovémto věku mohou být mezi 

výsledky dívek a chlapců nezanedbatelné rozdíly). Je možná škoda, že autorka této „stěžejní 

části“ své práce (jak ji sama označuje) nevěnovala poněkud více prostoru, a to třeba i na úkor 
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některých jiných kapitol, které jsou převážně popisné a z vědeckého hlediska nemají v rámci 

hodnocené práce žádný hlubší význam (např. kapitola 4, zabývající se zvláštnostmi trestního 

řízení proti mladistvým). 

Odbornou úroveň celé práce bohužel snižují četné faktické nepřesnosti či přímo chyby: 

- V rámci celé práce se autorka opakovaně dopouští chyb při citaci zákonů, když 

uvádí jejich nesprávné číselné označení. Autorka tak konkrétně na str. 15 uvádí 

zákon o rodině jako zákon č. 94/1964 Sb. (správně je č. 94/1963 Sb.), na str. 37 a 

43 trestní řád jako zákon č. 141/1963 Sb. (správně je č. 141/1961 Sb.) a na str. 63 

pak občanský zákoník jako zákon č. 40/1963 Sb. (správně je č. 40/1964 Sb.). V této 

souvislosti rovněž upozorňuji, že zákon č. 89/2012 Sb. se oficiálně nazývá 

„občanský zákoník“, nikoliv „nový občanský zákoník“, jak autorka nesprávně 

uvádí na str. 63. 

- Chammurapiho zákoník obsahuje dle tradičního dělení 282 článků, nikoliv „300 

ustanovení a článků“, jak uvádí autorka na str. 24. 

- Pokud autorka na str. 34 uvádí, že „čin je posuzován vždy podle zákona účinného 

v době spáchání“, pak je toto tvrzení nepřesné, neboť ignoruje možnou aplikaci 

retroaktivity ve prospěch pachatele, kterou ostatně v jiné části věty autorka 

připouští (na místo výrazu „vždy“ mohla autorka použít např. výrazu „zásadně“). 

- Pokud autorka na str. 42 uvádí, že příbuzní v pokolení přímém, sourozenci, atd. 

mohou podávat ve prospěch mladistvého pouze stížnost proti usnesení o vazbě a 

o ochranném léčení, pak je to nepřesné, neboť zákon těmto osobám svěřuje právo 

podávat stížnosti bez omezení (§ 72 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže). 

- V souvislosti s řízením proti dítěti mladšímu 15 let autorka na str. 43 uvádí, že 

„[v] tomto řízení musí mít dítě opatrovníka, často to je advokát“. Takováto 

formulace je ale zavádějící, neboť implikuje, že přinejmenším v některých 

případech je opatrovníkem i jiná osoba než advokát. Dle ustanovení § 91 odst. 2 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže ale může být opatrovníkem takového dítěte 

jedině advokát. 

- Pokud autorka na str. 46 a 47 cituje z důvodové zprávy k § 25 vládního návrhu 

trestního zákoníku (snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let), pak by bylo 

vhodné přesněji vymezit, o kterou verzi důvodové zprávy se jedná, resp. kde je 

možno ji získat. Důvodová zpráva, která je k dispozici v digitální knihovně 

Poslanecké sněmovny PČR jako součást sněmovního tisku 410/0 ze dne 25. února 

2008 (tj. původní důvodová zpráva předložená vládou), totiž k navrhovanému § 25 

uvádí pouze následující: „Po rozsáhlé diskuzi při přípravě návrhu rekodifikace 

trestního práva hmotného osnova přebírá hranici trestní odpovědnosti podle platné 

právní úpravy.“ 

- Na str. 47 na pátém a šestém řádku upozorňuji, že citovaný odborník se jmenuje 

„Kabíček“ (nikoliv „Kubíček“) a působí u „Institutu postgraduálního vzdělávání 

ve zdravotnictví“ (nikoliv u „Institutu postgraduálního vzdělávání“). 

- Na str. 52 autorka uvádí, že probační programy jsou realizovány „v každém 

ze sedmi soudních krajů“. Ač se jedná o doslovnou citaci ze zprávy Probační a 

mediační služby, neměla autorka ponechat bez povšimnutí, že „soudních krajů“ je 

celkem osm, nikoliv sedm. K tomu ještě podotýkám, že citovaná zpráva se (alespoň 

tedy v době sepisování tohoto posudku) nenachází na serveru www.justice.cz, jak 
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uvádí autorka v poznámce pod čarou č. 32, ale přímo na serveru Probační a 

mediační služby (www.pmscr.cz). 

 

Hodnocení formálních aspektů práce 

Autorka vycházela z přiměřeného množství pramenů, které zahrnovaly nejen tradiční 

tištěné monografie a příslušné právní předpisy, ale též internetové zdroje včetně několika 

cizojazyčných. Práce s těmito prameny a jejich využití v rámci hodnocené práce však 

vykazuje určité deficity, kdy např. při vysvětlování zákonem definovaných pojmů vycházela 

autorka pouze z učebnic, nikoliv však již z vlastního textu zákona (srov. např. str. 9 nebo 38); 

ve vědecké práci by se autor měl vždy snažit vycházet pokud možno z primárních zdrojů, 

nebo se k nim dostat alespoň co nejblíže – je-li tedy možno určitou definici nebo určité 

vysvětlení vytěžit z textu zákona, mělo by se odkazovat přímo na zákon. 

Formální úprava práce pak vykazuje odchylky od běžného standardu – autorka použila i 

pro běžný text bezpatkové písmo, nadpisy kapitol a poznámky pod čarou mají zjevně jinou 

barvu než černou, internetové adresy mají ponechán hypertextový odkaz. 

Práce rovněž obsahuje nadměrné množství chyb v interpunkci (např. na str. 12 druhý 

řádek odspodu chybí čárka před výrazem „ve kterém“), jakož i chyb pravopisných (zejména 

nesprávné používání velkých písmen v názvech právních předpisů). Naproti tomu překlepy se 

vyskytují pouze sporadicky (např. na str. 27 „Jugendgerichtsbewengung“ na místo správného 

„Jugendgerichtsbewegung“, nebo na str. 58 „ingnorantia legis“ na místo správného 

„ignorantia legis“). 

Odkazy na konkrétní zákonná ustanovení neodpovídají běžným zvyklostem, když např. 

na str. 9 odkazuje autorka na „§2, odst.1a“ (zákona o soudnictví ve věcech mládeže); 

mnohem lépe by samozřejmě bylo přidržet se tradičního schématu a ocitovat např. jako „§ 2 

odst. 1 písm. a)“ (v otázce správné citace právních předpisů lze jako studijní materiál 

doporučit např. Legislativní pravidla vlády). 

V rozporu s citačními pravidly jsou i citace internetových zdrojů (např. na str. 63). 

 

Závěr a náměty pro obhajobu 

Autorka sice zvolila téma, které není nikterak originální, ale přesto zde byl dostatečný 

prostor pro to, aby vznikla kvalitní kvalifikační práce. Oceňuji snahu autorky o vlastní přínos 

k předmětné problematice realizovaný formou dvou dotazníkových šetření, avšak rozsah 

těchto šetření ani způsob prezentace jejich výsledků bohužel samy o sobě k vytvoření kvalitní 

diplomové práce nepostačují. Pokud bylo cílem autorky „komplexně zpracovat problematiku 

mladistvých při páchání provinění a věnovat se aktuálním, diskutovaným problémům, 

se kterými se můžeme setkat v průběhu trestního řízení o těchto činech“ (str. 7 poslední věta), 

pak bohužel musím konstatovat, že tento cíl zůstal zčásti nenaplněn. Autorka se dopustila 

velkého množství drobných pochybení (ať již v otázkách odborných, formulačních či 

formální úpravy), která ve svém souhrnu degradují kvalitu práce jako celku a její vědecký 

přínos pro obor trestního práva. 

Navzdory všem výše uvedeným výtkám se domnívám, že předložená práce může být 

podkladem pro úspěšnou obhajobu v případě, že autorka během obhajoby prokáže náležitou 

úroveň odborných znalostí zvoleného tématu. 

V rámci obhajoby se autorka může mimo jiné zaměřit i na zodpovězení těchto otázek: 
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(1) Na str. 35 uvádíte, že soudci, státní zástupci atd., působící v trestních věcech mládeže, 

musí mít zvláštní vzdělání, průpravu a odborné znalosti. Pokuste se tuto informaci 

trochu konkretizovat a uvést, o jaké vzdělání/průpravu/odborné znalosti se může 

jednat, popř. uvést nějaký konkrétní příklad z praxe (např. konkrétního soudce a 

způsob, jakým získal své zvláštní dovednosti pro působení v juvenilní justici). 

(2) Jaký je Váš názor na zákonnou ochranu identity mladistvých delikventů podle § 54 

odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže? Máte nějaké návrhy de lege ferenda? 

Odůvodněte. 

V závislosti na průběhu obhajoby tak navrhuji klasifikovat posuzovanou práci známkou 

dobře. 

 

V Praze dne 19. prosince 2013 

 

 _______________________________ 

doc. JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 

 


