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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika trestní odpovědnosti a sankciování mladistvých představuje trvale jeden 

z hlavních úkolů trestní politiky. Jde o téma citlivé, které zejména v otázkách určení dolní 

věkové hranice trestní odpovědnosti a ukládání efektivních sankcí vyvolává často bouřlivé 

diskuse mezi odbornou i laickou veřejností. Jeho zkoumání je proto nepochybně společensky 

potřebné. 

  

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu orientované na problematiku trestní odpovědnosti a sankcionování 

mladistvých vyžaduje důkladné studium trestněprávní materie včetně pozadí jejího 

historického vývoje. Odborné posouzení problematiky není myslitelné bez potřebné orientace 

v problémech, se kterými se v této oblasti setkává aplikační praxe. Diplomantka by měla být 

rovněž obeznámena s kriminologickými aspekty problematiky.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je podat výklad o vybraných hmotně právních problémech, které jsou 

aktuální a jejichž analýzu lze z tohoto důvodu v současné době považovat za přínosnou (srov. 

zejména str. 3 práce). Vzhledem k celkové šíři tématu považuji takto vymezený cíl práce za 

vhodný.  

Systematika práce je zvolena v souladu se stanoveným cílem. V úvodních kapitolách 

je kromě základních pojmů věnována hlubší pozornost kriminologickým aspektům (příčinám 

kriminality mládeže, jejím typickým znakům, vývoji a struktuře). Těžiště práce je v rozboru 

otázek trestní odpovědnosti mladistvých (zejména rozumové a mravní vyspělosti mladistvého 

a určení věkové hranice trestní odpovědnosti) a v pojednání o jednotlivých sankčních 

opatřeních ukládaných mladistvým, doplněném rozborem statistických dat o četnosti jejich 

ukládání. Obsahem práce je rovněž stručný výklad o odklonech v trestním řízení ve věcech 

mladistvých a o zvláštní úpravě postupu vůči dětem mladším patnácti let. V závěru pak 

diplomantka shrnuje hlavní myšlenky, k nimž ve své práci dospěla.  

Po metodologické stránce se práce opírá zejména o studium odborné literatury, 

vybrané judikatury a statistických dat. Způsob nakládání s použitými prameny odpovídá 

stanovené normě.  

Po obsahové stránce je práce sumarizací názorů obsažených v literatuře, které se  

autorka na několika místech snažila doplnit o vlastní stanoviska. Tak tomu je  např. v otázce 

možností preventivního působení na děti a mladistvé (viz str. 20) nebo v otázce určení dolní 

věkové hranice trestní odpovědnosti (viz str. 32). Za zajímavou a zdařilou považuji zejména 

část 4.5., v níž autorka samostatně zpracovala statistická data týkající se ukládání opatření 

mladistvým. 

K práci lze mít některé dílčí připomínky. Ve spojitosti s požadavky na snížení dolní 

hranice trestní odpovědnosti, které jsou často zdůvodňovány neúčinností ochranné výchovy, 



mohla diplomantka věnovat ve své práci prostor rozboru nedostatků vytýkaným výkonu 

tohoto výchovného opatření, případně úvahám, jak jeho výkon zefektivnit. Diplomantce je 

možno vytknout též místy nepřesné vyjadřování. Např. vyjádření na str. 21 ve spojení 

s odkazem pod čarou (č. 27) na téže straně budí mylný dojem, že současná věková hranice 15 

let je absolutní a že tedy určuje  počátek trestní odpovědnosti bez ohledu na vyspělost jedince. 

S větší přesností měly být vyznačeny prameny, z nichž autorka čerpala statistická data 

rozebíraná na str. 59 a násl. V práci lze nalézt i některé stylistické prohřešky (viz např. obrat 

na str. 29 „Ústavní soud deklamoval“). 

 

4. Otázka k obhajobě:  

 

Problémy výkonu ochranné výchovy a nepodmíněného odnětí svobody u mladistvých. 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě.  

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

vedoucí diplomové práce 

V Praze dne 2. 5. 2016 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


