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Posudek konzultanta 

na diplomovou práci Terezy Salmonové 

Problematika soudnictví v trestním řízení nad mládeží 

 

Předložená práce o rozsahu 62 stran vlastního textu je zpracována na aktuální téma. 

Kriminalita mládeže se dostává čím dál více do popředí zájmu laické i odborné veřejnosti, 

když se stále častěji setkáváme s mladšími delikventy páchajícími zvlášť závažnou kriminální 

činnost. V této souvislosti pak vyvstává otázka, zdali aktuální trestní právo procesní dokáže 

na tuto kriminalitu pružně reagovat a přizpůsobit se jejím specifikům. Závažnost tohoto 

fenoménu měla svůj odraz i v částečné rekodifikaci českého trestního práva v minulé dekádě, 

když mezi prvními nově přijatými předpisy byl samostatný zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, který tak po více jak padesáti let navázal na socialistickým zákonodárstvím 

opuštěnou cestu samostatné úpravy trestní odpovědnosti mladistvých a řízení proti nim. 

Diplomová práce vznikla v magisterském studijním programu právo a právní věda. 

Předně je třeba předeslat, že nyní odevzdaná práce je již několikátou verzí vypracovanou 

diplomantkou, když předešlé práce musela autorka pod tíhou zásadních připomínek zcela 

přepracovat. Aktuální verze je tak dle názoru vedoucího diplomové práce maximem, kterého 

mohla diplomantka v rámci svých schopností a časového limitu dosáhnout. 

Diplomantka v práci čerpala sice z omezeného, avšak pro potřeby diplomové práce 

dostatečného počtu pramenů. Na ty ve své práci řádným způsobem odkazuje, a to včetně 

internetových zdrojů, u kterých uvádí přesné datum a čas zobrazení, což nebývá vždy 

pravidlem v případě jiných diplomových prací. Je na škodu, že diplomantka pro práci 

nečerpala i z některých zahraničních pramenů, kterých je dostatek a které jsou v dnešní době 

velice jednoduše dostupné. Absence těchto zdrojů pak nachází svůj protipól v absenci 

zahraničního srovnání úprav trestního řízení nad mládeží v práci.  

Práce je přehledně strukturována do 6 kapitol, které se dále člení na jednotlivé podkapitoly 

a oddíly. Nechybí ani úvod diplomatky do problematiky práce a zevšeobecňující závěr. 

Formální náležitosti práce doplňuje abstrakt v českém a anglickém jazyce i dvojjazyčný 

seznam klíčových slov. Použité prameny jsou přehledně seřazeny za text práce. Vyzdvihnout 

lze i seznam použitých zkratek, které autorka rovněž do práce začlenila, čímž se vyhnula 

jejich zdlouhavému vysvětlování v samotném textu práce. Využitelnost tohoto seznamu však 

poněkud kalí jeho zařazení na konec práce, vhodnějším se jeví jeho umístění na začátek práce. 
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I když autorka opravila velké množství pravopisných chyb z předchozích verzí, 

neodstranila zdaleka všechny. Diplomantce zjevně činí potíže psaní čárek ve větě hlavní a 

vedlejší, stejně jako v případech několikanásobného větného členu či přívlastku volného. 

V některých případech lze nalézt v práci i chybu ve shodě podmětu s přísudkem. Přesto 

lze uzavřít, že po formální stránce práce splňuje minimální požadavky na obdobný druh 

prací. 

Osnova práce je jasná a logická. Autorka se v práci zabývá nejprve historickým 

vývojem vedoucím k rekodifikaci úpravy soudnictví ve věcech mládeže, specifiky 

trestního řízení proti mladistvým (zásady, subjekty a odklony trestního řízení proti 

mladistvým) a zvláštnostmi řízení proti dětem mladším patnácti let. Posledně jmenovanou 

část lze označit za nejvydařenější, a to jednak z toho důvodu, že toto řízení pro svůj civilní 

charakter bývá někdy ze strany odborníků trestního práva opomíjeno, a jednak proto, že 

autorka v této části prezentuje i vlastní názor na danou problematiku. Ocenit lze i 

praktickou ukázku z řízení soudu pro mládež proti dítěti mladšímu patnácti let, kterou 

diplomantka předkládá z vlastní zkušenosti. Konečně autorka v závěru své diplomové 

práce přednáší i své úvahy de lege ferenda k dané problematice, které sice nejsou příliš 

objevné, avšak lze s nimi ve valné většině souhlasit.     

Závěrem shrnuji: Diplomová práce Terezy Salmonové je způsobilým podkladem pro 

ústní obhajobu. 

 Otázka k obhajobě: Základní zásady trestního řízení v řízení v trestních věcech 

mladistvých. 

Práci hodnotím: dobře 

 

 

 

 

 

V Praze 16. ledna 2013                           Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  


