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 Předložená diplomová práce obsahuje 62 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, šesti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je dobrá. Okruh použité literatury 

poměrně obsáhlý a přiměřený zvolenému tématu Po formální stránce splňuje 

předložená diplomová práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku sice tradiční, avšak 

současně poměrně obtížnou, vyvolávající v teorii i v aplikační praxi časté diskuse. Jde 

proto o téma aktuální a jeho zpracování je přínosné. Téma je přiměřeně náročné na 

zpracování pramenného materiálu a zejména na samotné zpracování, a to s ohledem na 

jeho obsáhlost a nutnost reflektovat a konfrontovat názory doktríny a aplikační praxe. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka charakterizuje zaměření a cíl své 

práce, se nejprve zabývá historickým vývojem právní úpravy řízení ve věcech mládeže 

na našem území. Důvodně je akcentován význam zákona o trestním soudnictví na 

mládeží z roku 1931. Jakkoliv lze oprávněně kritizovat nekomplexnost úpravy z roku 

1961, patrně jednotlivým zvláštním ustanovením o řízení proti mladistvým nelze nic 

vytýkat. 

 

 Společenská, kriminologická a mezinárodněprávní východiska zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže jsou vyložena sice stručně, avšak dobře. Diplomantka si 

všímá i zajímavých peripetií, které provázely přípravu a legislativní proces přijetí 

tohoto zákona.  

 

 Patrně nadbytečným je popis struktury (systematiky) zákona. Základní zásady 

jsou vyloženy přehledně. V zásadě správný je i požadavek na specializaci obhájců, 

nicméně pochybnosti vyvolává myšlenka, že záleží na ustanoveném obhájci, zda 

obhajobu převezme či nikoliv (str. 33 shora). Pochybnosti rovněž vyvolává zařazení 

obhájce mezi typické subjekty řízení (str. 34 zdola), přestože zpravidla vlastním 

jménem nejedná. Při výkladu o poškozeném (str. 36) patrně diplomantka přehlédla 

novelu trestního řádu z roku 2011. S diplomantkou třeba souhlasit, že problematika 

ochrany soukromí mladistvého je předmětem diskusí a vyvolává stále řadu uspokojivě 

nezodpovězených otázek. Například otázku, zda budeme postihovat samotného 

mladistvého, pokud sám bude zveřejňovat informace o svém vlastním trestním stíhání. 

 



 Záslužně je značná pozornost věnována problematice řízení ve věcech osob 

mladších patnácti let. Patrně pouze nedopatřením není ve výčtu ukládaných opatření 

uvedena ochranná výchova. Kladně třeba hodnotit, že součástí této kapitoly práce je 

rovněž poměrně podrobná analýza konkrétní kauzy, se kterou se diplomantka 

seznámila v průběhu své stáže.  

 

 Následující kapitoly práce jsou věnovány otázkám odklonů v řízení ve věcech 

mladistvých a návrhům de lege ferenda. Zajímavý je požadavek, aby jako obhájci či 

opatrovníci byli ustanovováni advokáti, mající zvláštní kvalifikaci k obhajobě 

mládeže. Určitě třeba souhlasit s požadavkem, aby soudy pro mládež při svém 

rozhodování mohly vycházet z kvalitních podkladů. Diplomantka zde ovšem používá 

pojem „posudky“, takže není zřejmé, zda má na mysli posudky znalecké (například 

psychologické) nebo zprávy OSPOD. 

 

 V závěru své práce diplomantka shrnuje poznatky, ke kterým při jejím 

zpracovávání dospěla a vyjadřuje celkově kladné hodnocení současné právní úpravy 

řízení ve věcech mládeže. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomantka 

prokázala, že se seznámila s právní úpravou trestního řízení nad mládeží, včetně jejího 

vývoje a problémů při praktické aplikační činnosti, jakož i s dosavadním literárním 

zpracováním zkoumané problematiky. Výhrady, které oponent v tomto posudku 

vyslovil, nemají zásadní povahu. Předložená diplomová práce po formální i po 

obsahové stránce splňuje požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro 

ústní obhajobu. 

 

Při obhajobě své práce by se diplomantka mohla blíže vyjádřit ke svému návrhu 

na omezení dolní věkové hranice pro zahájení řízení ve věcech dětí mladších patnácti 

let (str. 58). 

 

  

Předběžná klasifikace:  velmi dobře 

 

 

V Praze dne 8.1.2013 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

         oponent diplomové práce 

 


