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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 v odborné i laické veřejností. Zkoumání přístupů k řešení těchto otázek v zahraničí je 

proto nepochybně společensky potřebné.  

Zpracování tématu orientovaného na komparaci právních úprav trestní odpovědnosti a 

sankcionování mladistvých v České republice a v Anglii a Walesu klade nároky na důkladnou 

znalost obou právních úprav a jejich ideových východisek. Ke kvalifikovanému posouzení 

problematiky je nezbytné se zabývat i způsobem využití odpovídajících právních institutů v 

aplikační praxi obou zemí. Je vhodné, aby autorka byla alespoň rámcově obeznámena také 

s kriminologickými aspekty problematiky. Komparativní uchopení problematiky bezesporu 

klade rovněž nároky na patřičné jazykové vybavení autorky. Autorka všech naznačených 

přístupů ve své práci v patřičném rozsahu využila. 

Práce čítá 115 stran vlastního textu, k němuž jsou vedle seznamu použitých zkratek a 

seznamu použité literatury a dalších pramenů připojeny pečlivě zpracované přílohy, které 

slouží k dokumentaci některých probíraných otázek. Výklad je rozvržen do tří částí, 

doplněných stručným úvodem a závěrem. Jednotlivé části  jsou vnitřně podrobně členěny, což 

zvyšuje přehlednost textu a usnadňuje orientaci v práci. 

Cílem práce je prozkoumat právní úpravy trestní odpovědnosti a trestání nedospělých 

delikventů v obou zemích, včetně jejich myšlenkových základů, kriticky je zhodnotit a na 

tomto podkladě pak provést jejich vzájemné porovnání a formulovat případné náměty de lege 

ferenda pro českou právní úpravu (bližší vymezení stanoveného cíle viz str. 1 a 2 práce). Již 

na tomto místě považuji za vhodné zdůraznit, že uvedeného cíle se autorce podařilo 

dosáhnout.  

Práce vychází z vhodně zvolené systematiky umožňující dosáhnout stanoveného cíle. 

Zhruba třetina z celkového rozsahu práce je věnována charakteristice české právní úpravy 

týkající se nejen mladistvých, ale i dětí mladších patnácti let. Tento širší pohled na zacházení 



s nedospělými delikventy je nezbytný s ohledem na srovnávanou anglickou právní úpravu, 

v níž dochází k trestní odpovědnosti provinilce již dosažením deseti let jeho věku. Těžiště 

práce je v rozboru právní úpravy systému soudnictví ve věcech mládeže v Anglii a Walesu. 

Autorka se v něm podrobně zabývá problematikou trestní odpovědnosti dětí a mladých osob, 

včetně otázek zániku trestnosti, a širokou škálou trestních sankcí určených těmto pachatelům. 

Vedle podmínek pro ukládání jednotlivých sankcí tu věnuje pozornost i způsobu jejich 

výkonu a institutu zahlazení odsouzení. K ucelenosti podaného výkladu přispívá pojednání o 

otázkách zacházení s nedospělými pachateli trpícími duševní poruchou, o problematice řízení 

s dětmi mladšími deseti let a odpovědnosti rodiče nebo poručníka. Logickým vyústěním práce 

je srovnání českých a anglických právních nástrojů uplatňovaných při postihu nedospělých 

delikventů. Autorka  tu shledává odlišnosti nejen ve způsobu nastavení trestní odpovědnosti a 

v úpravě systému trestních sankcí, ale i v samotných ideových východiscích obou úprav, 

zvláštnostech systému soudů pro mládež a v dalších otázkách. K dokreslení výkladu slouží 

několik příloh, obsahujících statistická data o struktuře kriminality osob mladších 18 let a 

četnosti ukládání sankcí těmto osobám v obou srovnávaných zemích. 

Po metodologické stránce se práce opírá o studium širokého okruhu odborné literatury, 

judikatury, aktuálních internetových zdrojů a statistických dat (viz rozsáhlý seznam použitých 

pramenů na str. 118 až 132). Ocenění zaslouží zejména pečlivá práce s četnou zahraniční 

literaturou (čítající přes třicet položek) a s velkým množstvím zahraničních  právních 

předpisů, prováděcích směrnic, pokynů a dalších dokumentů obdobné povahy.  

Po obsahové stránce je práce velmi hodnotnou studií právního přístupu ke kriminalitě 

osob mladších 18 let v Anglií a Walesu. Zajímavé a v řadě směrů přínosné je i autorkou 

provedené srovnání anglické úpravy s úpravou českou. Autorka v něm přesvědčivě poukazuje 

na přednosti české právní úpravy a zároveň nastiňuje některé dílčí náměty na její zdokonalení. 

Za opodstatněné považuji zejména její doporučení týkající se rozšíření trestního opatření 

odnětí svobody o některé jeho modifikace (viz str. 105 a 106 práce). Přínosem by mohlo být i 

zavedení institutu komunitního příkazu vycházejícího z principů restorativní justice (viz str. 

110 až 112 práce). Rezervovaný postoj mám naopak k návrhu autorky na zpřísnění podmínek 

zahlazení odsouzení (viz str. 108 práce). Mám zato, že hrozba nezahlazení odsouzení ve 

většině případů nenapomůže propuštěnému pachateli nastoupit cestu slušného života, ale 

může naopak jeho znovuzačlenění do společnosti ztížit. 

Práce se dobře čte, je psána vyzrálým odborným stylem. Také po formální stránce je 

zpracována velmi pečlivě. 



Posuzovanou práci považuji celkově za velmi zdařilou. Autorce lze doporučit, aby její 

podstatné části publikovala v některém odborném časopise. 

Posudek uzavírám konstatováním, že tato diplomová práce splňuje požadavky 

kladené na rigorózní práce. Jednoznačně proto doporučuji její uznání jako práce 

rigorózní. 

   

 Při obhajobě by se autorka mohla zaměřit na rozdíly v právní úpravě nepodmíněného 

odnětí svobody určeného nedospělým pachatelům v Anglii a Walesu a v České republice.   

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

oponent 

V Praze dne 31. 1. 2017 

        

 

 

 

 

 


