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Posudek konzultantky 
na rigorózní práci Mgr. Terezy Salmonové 

 
na téma „Opatření ukládaná mladistvým“ 

 

 
Zaměření rigorózní práce, její základní koncepce a systematika 

 

Předložená rigorózní práce se věnuje trestnímu soudnictví nad mládeží a 
zejména pak systému opatření ukládaných mladistvým a dětem mladším 

patnácti let. Jedná se o téma stále aktuální, neboť současný zákon č. 
218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže prošel již řadou novelizačních etap a o dalších případných 

změnách se stále diskutuje.  

 

Rigorózní práce je systematicky rozdělena do celkem 6 hlavních kapitol, 
podle okruhu zkoumaných institutů zvláštní právní úpravy. První kapitola 
práce je věnována vývoji právní úpravy trestání mládeže do přijetí zákona č. 

218/2003 Sb. Na tuto kapitolu navazuje pojednání o okolnostech přijetí 
předmětného zákona . Třetí kapitola práce je věnována jednotlivým 
novelizacím uvedeného zákona. Po přehledu těchto novelizačních úseků 

autorka ve čtvrté kapitole rozebírá jednotlivé dílčí odlišnosti aktuálně účinné 
právní úpravy, konfrontuje novelizační tendence ve věci snížení hranice 

trestní odpovědnosti a srovnává proklamované účely základních zásad, 
týkajících se trestání mládeže se statistickými daty z aplikační praxe. 
Jádrem práce je pak kapitola pátá, rozebírající systém výchovných, trestních 

a ochranných opatření ukládaných mládeži. Systém výchovných, 
ochranných a trestních opatření autorka rozebírá z pohledu principů 

restorativní justice, věnuje tedy nejvíce prostoru opatřením výchovným a 
ochranným. Systém ukládaných opatření pak podrobuje i konfrontaci 
s dostupným statistickými údaji. V šesté kapitole autorka srovnává právní 

úpravy systémů trestního soudnictví nad mládeží v České a Slovenské 
republice, přičemž konstatuje, že česká právní úprava naplňuje své cíle lépe, 
jelikož i bez kompletní novelizace trestního řádu oddělila trestání mládeže od 

trestání dospělých a zejména je česká právní úprava daleko komplexnější, 
než úprava slovenská.  

 

Práce pak logicky vyúsťuje v závěry a zhodnocení platné právní úpravy, 
jakož i hlavních myšlenek práce. Kromě vlastního textu pak práce obsahuje i 

řadu statistických tabulek a grafů, obsahující údaje o ukládaných a 
vykonaných výchovných, trestních a ochranných opatřeních a samozřejmě i 

tradiční přehled použitých zdrojů a resumé v českém a anglickém jazyce. 

 

 

Hodnocení struktury práce a úrovně zpracování 
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Formální členění práce do jednotlivých kapitol a podkapitol je přehledné 

a logické, v práci se lze snadno orientovat. Formální úprava práce je v 
pořádku, žádné zásadní nedostatky zde neshledávám. Rozsah pramenů je 
přiměřený zvolenému tématu, i práce s nimi (zejména způsob jejich citace) 

odpovídá zvyklostem pro tento typ kvalifikačních prací. Práce splňuje 
požadavky na rozsah rigorózní práce a prokazuje autorčinu schopnost 

k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti zpracovávané problematiky. 
Autorka se na řadě míst staví k současné právní úpravě i kriticky, zejména 
z hlediska její účelnosti, bohužel konkrétní návrhy de lege ferenda na změnu 

právní úpravy zde absentují.  

 

 Závěr a náměty pro obhajobu 

 

Práci hodnotím celkově jako zdařilou a nenacházím v ní žádné významné 

nedostatky. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak předloženou rigorózní 
práci doporučuji k obhajobě. 

 

V rámci obhajoby by autorka měla konkretizovat své výhrady k současné 
právní úpravě dané problematiky a případně uvést konkrétní návrhy na její 

změny.  

 

 

V Praze dne 24. srpna 2017 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________ 

doc. JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. 
konzultantka rigorózní práce 

 

 
 

 


