
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Tomáše Zíky  

na téma  

„Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých v České republice“ 

 

Moderní trestní právo mládeže je v České republice účinné již téměř deset let. Po zásluze  

byla jeho podobě věnována v trestněprávní literatuře značná pozornost, a to jak v době před 

přijetím jeho právní úpravy v roce 2003, tak v dalších letech jeho existence. Zejména 

problematika trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých je v literatuře v potřebné míře 

propracována.  Požadavek aktuálnosti daného tématu může být proto splněn jen tehdy, pokud 

bude práce výrazně orientována na konkrétní praktické problémy, přinese poznatky o úrovni 

současné aplikační praxe, o četnosti využití jednotlivých institutů, příp. i srovnání našeho 

přístupu k trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých s přístupy zahraničními. 

  

Zpracování problematiky tedy klade nároky na důkladnou znalost nejen trestněprávní materie, 

ale i odpovídajících otázek aplikační praxe. Kvalitní analýza právní úpravy zkoumaných 

otázek vyžaduje, aby bylo přihlédnuto i k řešení těchto otázek v zahraničních právních 

úpravách. Autor přes objemnost své práce zůstal těmto požadavkům dlužen. V práci 

postrádám jak seriózní rozbor současné aplikační praxe, tak aktuální poznatky ze zahraničí. 

 

Hlavním cílem práce, který autor výslovně v úvodu formuluje, je (vedle pojednání o vývoji 

samostatného trestního systému nad mládeží, modelech tohoto systému i nás a v zahraničí a o 

právních pramenech této problematiky) podat detailní popis trestní odpovědnosti mladistvého 

a sankcí, jimiž je mladistvý postižitelný (včetně tzv. odklonů od trestního řízení). Tímto 

způsobem vymezený cíl nekoresponduje s požadavky kladenými na rigorózní práce. Výsledky 

práce mají osvědčit schopnost autora k samostatné tvůrčí práci. Popis problematiky proto 

může být autorovi pouze podkladem pro jeho samostatné úvahy a náměty, nikoli konečným 

cílem.  

 

Práce čítá 157 stran (včetně seznamu použité literatury, příloh a resumé). Výklad je rozvržen 

do šesti kapitol, doplněných stručným úvodem a závěrem. Jednotlivé kapitoly  jsou vnitřně 

podrobně členěny, což umožňuje bezproblémovou orientaci v textu. 

 

Po metodologické stránce práce vychází ze studia tuzemské odborné literatury  a judikatury.  

Seznam použité literatury čítá celkem 96 titulů. Autorovi se tedy podařilo vyhledat a využít 



rozsáhlé množství aktuální tuzemské literatury. V seznamu je obsažena též přibližně desítka 

titulů zahraničních, citace drtivé většiny z nich však byly do práce převzaty z  článku M. 

Matiaška publikovaného v Trestněprávní revue. Judikatura měla být v práci využita 

důkladněji a v širší míře. 

  

Práce vychází z charakteristiky hlavních modelů trestního soudnictví nad mládeží a nástinu 

vývoje trestního práva nad mládeží v Českých zemích. Na tento výklad navazuje přehled 

mezinárodních dokumentů vztahujících se k trestní odpovědnosti a sankcionování 

mladistvých. Rozbor platného trestního práva nad mladistvými je uvozen zásadami, na nichž 

se tato právní úprava zakládá. Otázky trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých jsou 

pak rozvedeny ve dvou samostatných kapitolách, doplněných stručným pojednáním o 

zvláštních druzích řízení ve věcech mladistvých. Uvedená systematika práce je vyhovující, 

výhrady však lze mít k vyváženosti výkladu probíraných otázek. Zatímco např. část práce 

věnovaná historickému vývoji v Českých zemích je poměrně obsáhlá a patřila by svým 

zaměřením spíše do historicky orientované práce, kapitola o sankcionování mladistvých, v níž 

by mělo být těžiště celého rozboru, nepředstavuje svým rozsahem ani třetinu  práce. Také 

kapitola o hlavních zásadách trestního práva nad mladistvými překračuje v řadě směrů rámec 

tématu, když v ní jsou charakterizovány zásady mající význam převážně procesní. 

  

Práce je víceméně zdařilou kompilací tuzemských literárních pramenů. Takové pojetí však 

nemůže vyhovět kritériím nezbytným pro kladné hodnocení rigorózní práce. Autor se až na 

výjimku nepokusil formulovat vlastní stanoviska či náměty. Jím navrhovanou změnu právní 

úpravy, spočívající v zúžení institutu nutné obhajoby (viz str. 59 an. a str. 133 an.),  považuji 

za kontroverzní, navíc se zkoumané problematiky dotýká jen nepřímo. Ani v závěru 

(nesoucím název „Závěr a návrhy de lege ferenda“) se autorovi nepodařilo pozvednout úroveň 

celé práce. Kromě výše zmíněného podnětu ke změně právní úpravy se v něm nachází jen 

stručné (přibližně jednostránkové) konstatování o nedostatcích současné praxe, které se však 

neopírá o žádná konkrétní data ani průzkum autora. V textu se nacházejí i některé nepřesnosti 

způsobené převzetím literárních pramenů z různých období vývoje právní úpravy (např. 

výklad o pořadí výkonu ochranného léčení a trestního opatření odnětí svobody na str. 101 

není v souladu s výkladem o této otázce na další straně). 

 

Práce trpí také některými stylistickými nedostatky. 

 



Hodnocení uzavírám konstatováním, že posuzovaná práce neodpovídá požadavkům kladeným 

na práce rigorózní. Nedoporučuji ji proto  k obhajobě. 

 

 

        JUDr. Marie Vanduchová, CSc.   

V Praze dne  6. 3. 2013  

 


