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Posudek oponenta na rigorózní práci 
„TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH – KOMPARACE ÚPRAV V ČR A 

V ANGLII A WALESU“

Právní komparatistika je důležitým nástrojem při zkoumání jednotlivých právních 
institucí i celých právních odvětví. Přestože se v období po roce 1989 stala srovnávací metoda 
lákavou a téměř módní, kvalitních srovnávacích prací vznikl jen nepatrný počet. Zejména 
v oblasti trestního práva bývají pokusy o právní komparace málo zdařilé; obvykle spočívají 
jen v popisném – mechanickém rekapitulování obsahu zahraničních úprav. O něco lépe si 
vede trestněprávní komparatistika historická (srovnej výklad in Pokorný, L. : Úvod do 
trestněprávní komparatistiky, Praha, 2010). Tento stav může být překvapující, bereme-li 
v úvahu současnou lepší dosažitelnost pramenů pro srovnávací studii. Základním problémem 
komparatistiky dnes zůstává čas: zahraniční právní úpravy se rychle vyvíjejí. Pro českého 
badatele bývá velmi obtížné zachytit diskurz v cizím právu v jeho aktuální podobě. Nadále 
přetrvávají problémy sémantické. To se týká zejména obtížnějších germánských jazyků 
(němčina, švédština), ale např. i angličtiny. Je vhodné připomenout, jak obtížnou disciplínou 
se že právní komparatistika stává v poměrech evropeizace/ evropské harmonizace právních 
systémů.

Z naznačeného vyplývá, že pokusy o právní komparace patří k náročnějším diplomním 
a doktorským úkolům. Vyžadují značné nasazení doktoranda: obvykle předpokládají delší 
studijní pobyt v zahraničí, vyhledání a studium širokého okruhu cizojazyčné literatury, často i 
navázání kontaktů se zahraničními odborníky. Doktorandka Jana Němcová si k právní 
komparaci navíc vybrala téma trestního soudnictví nad mládeží – jednu z nejrychleji se 
vyvíjejících oblastí, která zasahuje napříč tradičními právními odvětvími, zahrnuje prvky 
hmotněprávní i procesní a vyžaduje rovněž orientaci v sociálních vědách. Komparátem (tedy 
tím, co se srovnává) je autorce v zásadě úprava trestní odpovědnosti mládeže v Anglii a 
Walesu, zatímco tzv. comparandem (s nímž se zkoumaná úprava poměřuje) je úprava česká. 
Autorka rozdělila práci do tří částí, v níž první je spíše stručným učebnicově laděným 
přehledem českého ZSVM, zatímco těžištěm práce je jednoznačně část druhá, věnovaná 
anglickému právu. Za zcela zásadní považuji vyústění práce v část třetí, kde se autorka snaží 
své poznatky zobecnit a přichází i s návrhy de lege ferenda. Je tak splněn předpoklad 
srovnávací metody, při níž badatel má nalézt tzv. tertium comparationis, jímž bude vyjádřen 
vztah mezi porovnávanými prvky. 

Teoretickým východiskem Němečkové je dichotomie mezi dvěma základními modely 
soudnictví nad mládeží: tzv. sociálně opatrovnickým modelem, který akcentuje nezralost a 
nedospělost pachatelů, resp. neukončený vývoj jejich osobnosti a hledá cesty k nápravě jejich 
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narušeného vývoje. Oproti tomu tzv. justiční model klade důraz na individuální odpovědnost 
každého pachatele a možnost volby mezi právním a protiprávním jednáním. Podle justičního 
modelu jsou i nedospělé osoby trestně odpovědné a musejí za své protiprávní jednání 
přijmout adekvátní trest. Dalším přístupem, jímž se autorka zabývá, jsou principy tzv.
restorativní justice, zahrnující právo oběti na dočinění újmy a snahu o smíření pachatele, 
jeho oběti a komunity, ze které pachatel pochází. 

Úctyhodná je píle a nasazení doktorandky, s níž se vyrovnává s nemalým úskalím 
v podobě naprosté nepřehlednosti anglické úpravy. Ta není jako v ČR jediným kodexem, 
nýbrž je roztříštěna v mnoha předpisech (ne vždy se přitom jedná o trestněprávní akty; 
některé předpisy jsou svou podstatou pouhá doporučení atd.). Autorka je i na poměrně malém 
prostoru s to vyložit vztahy mezi jednotlivými typy předpisů (tzv. common law, parlamentní 
akty atd.). Při svém výkladu jednotlivých problémů a institutů sleduje strukturu českého 
ZSVM a teprve na závěr zařazuje prvky, které české právo vůbec nezná. Postupuje způsobem, 
který je pro komparativní metodu přiměřený. Provádí důkladný rozbor jednotlivých oblastí 
úpravy, ať se jedná o podmínky trestní odpovědnosti nebo o instituty procesní. Bystře 
vyvozuje samostatné závěry o podobnostech a rozdílnostech v české a anglické úpravě. Své 
poznatky je s to srozumitelně zobecňovat. Jen místy práce trpí přílišnou encyklopedičností a 
popisností (zejména tam, kde autorka podává nekonečné výčty anglických byrokratických 
orgánů a procedur; viz i nadužívání anglických akronym). Jindy je text velmi čtivý – autorka 
zařazuje zajímavé příklady a kasuistiky. 

Patrné je dobré povědomí autorky o širším sociálním kontextu, zejména  zvláštnostech 
britských poměrů, kde panují pro střední Evropu stěží představitelné sociální rozdíly a s nimi 
související brutalizace mezilidských vztahů v nižších vrstvách společnosti (underclass). Touto 
optikou je třeba vnímat i statistická data z Británie (např. autorkou zmiňovaný takřka 
čtyřnásobný počet odsouzených mladistvých pachatelů). Autorka v této souvislosti zmiňuje i 
relevantní teorie z enviromentální kriminologie (broken windows atp.). 

Němcová českému čtenáři přibližuje vývoj trestní politiky v Británii od 90. let. 
Poukazuje na snahu o urychlení spravedlnosti v případech tzv. „chronických mladých 
pachatelů“ (persistent young offenders), konfrontaci mladých pachatelů s následky jejich 
trestné činnosti a budování smyslu pro jejich osobní odpovědnost atd. Ač poukazuje na 
inspirující prvky tamní trestní politiky, dospívá ke srozumitelně odůvodněnému závěru o 
značné rozpolcenosti anglického systému trestání mládeže, kde se prolínají prvky krajně 
permisivní se značnou tvrdostí. Studie autorky tak názorně ukazuje výhody ucelené kodifikace
kontinentálního typu. 

Velmi informativní jsou pasáže věnované poměrům v anglických ústavech ochranné 
výchovy a nápravných zařízeních pro mládež. Rozsáhlou část výkladu tvoří popis jednotlivých 
sankcí ukládaných mladistvým v Anglii, působnosti tamních soudů pro mládež a nejrůznějších 
komisionálních orgánů. Pozornost budí opatření typu „příkazu proti trestnému jednání“ 
(Criminal Behaviour Order), „příkazu proti společensky škodlivému jednání (Anti-social 
Behaviour Order, ASBO) atd. S poukazem na případy hluboce narušených mladistvých 
pachatelů nejzávažnějších deliktů autorka oceňuje „širokou paletu druhů trestů  spojených 
s odnětím svobody“ pro mládež. Chválí anglickou praxi, kdy o zařazení mladistvého do 
určitého druhu nápravného zařízení rozhoduje až specializovaný orgán, nikoli již soudce 
v trestním rozsudku. Další pozitivum anglické úpravy považuje v přísnějších pravidlech pro 
zahlazení odsouzení. Oproti tomu vyjadřuje spíše skepsi, pokud jde o anglickou praxi 
předpokládající odpovědnost rodičů nebo poručníků. 
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Z hmotněprávních otázek zaujal autorku také trvale aktuální problém minimální 
věkové hranice trestní odpovědnosti. Poukazuje zde na možnou trestní odpovědnost dětí 
starších 10 let v Británii (arci velmi limitovanou, vycházející ze zásady „malitia supplet 
aetatem“). 

Na závěr autorka předkládá vyvážené a dle mého názoru objektivní hodnocení 
porovnávaných úprav. České právo považuje autorka za „více ochranitelské“ a méně 
punitivní, což je mj. vyjádřeno i v rozdílné terminologii pro protiprávní činy spáchané 
mladistvými a pro sankce za ně ukládané.

Po stránce formální nelze práci vytknout závažnější nedostatky. Poznámkový aparát je 
veden velmi korektně, a to i přes obtíže, jež způsobují citace zdrojů ze sítě internet. Uznání 
zaslouží mimořádná píle autorky, s níž vyhledala množství velice různorodých pramenů 
z Velké Británie, včetně rozmanitých vládních příruček, manuálů, statistických dat atd. Práci 
doplňují zajímavé grafy a tabulky.

Autorka ovládla odborný styl na dobré úrovni. I přes občasnou strohou popisnost je 
text poměrně poutavý. Na předložené práci oceňuji schopnost autorky jasně a výstižně 
vysvětlit jednotlivé anglické termíny. Jen výjimečně je její překlad neobratný – jde obvykle o 
případy „otrockého“ překladu, kdy si autorka neuvědomila, že text musí dávat smysl 
především v češtině. To se týká např. obrazného jazyka a přirovnání, které nelze překládat 
doslova, ale jedině českým ekvivalentem („odštípnutí zločinu u jeho rašícího pupene“ není 
česká metafora). Nedostatek spatřuji pouze v nadužívání zkratek a akronymů, které je spíše 
nešvarem než předností anglickojazyčných textů. 

Shrnutí: Posuzovaná práce představuje poměrně zdařilý pokus o srovnávací analýzu
k tématu, které je trvale aktuální. Pro českého odborného čtenáře je porovnání trestní 
odpovědnosti a soudnictví nad mládeží v Británii zajímavé již proto, že český ZSVM čerpá 
spíše z kontinentálních, středoevropských tradic. Autorka je schopna jednotlivé prvky 
porovnávaných úprav zasadit do širšího kontextu obecných principů a poznatků sociálních 
věd o kriminalitě mládeže. Práce svědčí o autorské pečlivosti i o jistém nadhledu autorky, 
které se daří zdůraznit podstatné poznatky, principy a argumenty. 

Autorka již práci obhájila jako diplomovou a nyní žádá o její uznání jako práce 
rigorózní. Domnívám se, že rozsahem použitých zdrojů i celkovou úrovní práce odpovídá 
nárokům na práci rigorózní a návrhu doktorandky lze proto vyhovět.

S ohledem uvedené skutečnosti doporučuji práci Jany Němcové k ústní obhajobě, při 
níž doktorandka může shrnout své poznatky o prvcích restorativní justice v soudnictví nad 
mládeží v Anglii a Walesu (zejm., pokud jde o tzv. příkazy k postoupení, referral orders). Dále 
doporučuji diskusi ohledně odpovědnosti rodiče nebo poručníka za nápravu delikventního 
mladistvého. 

Pro případ úspěšné obhajoby a složení rigorózní zkoušky navrhuji, aby byl Janě 
Němcové udělen titul doktorky práv (JUDr.).

V Praze dne 12. dubna 2017

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.


