
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem ochranné výchovy. Ochranná výchova je 

trestněprávní institut, který sice není českými soudy často ukládán, ale jako ochranné 

opatření má dozajista v systému opatření nenahraditelnou pozici.  

V současné době není dostupná publikace, která by se aktuálně věnovala ryze 

tématu ochranné výchovy. Ta je často publikována spolu s tématem výchovy ústavní, a 

to spíše z hlediska pedagogického, nežli právního. Diplomová práce si tak klade za cíl 

komplexní výklad ochranné výchovy z hlediska právního, a to jak zhodnocením právní 

úpravy, tak i nastíněním jejího praktického fungování.  

Práci lze rozdělit do dvou částí. První, teoretická část, je uvedena kapitolou, 

která se zabývá kriminalitou mládeže. Sankcionování dětí je v porovnání se 

sankcionováním dospělých pachatelů velmi specifické. U mládeže je zejména kladen 

důraz na výchovnou funkci sankce. To vše se promítá do možností zacházení 

s delikventní mládeží, kterým se okrajově věnuji v kapitole 3.  

Ohniskem diplomové práce je kapitola 4. Tato stať je věnována právnímu 

rozboru ukládání ochranné výchovy a jejímu následnému výkonu. Uvádím zde i 

odlišnosti v podmínkách ukládání tohoto ochranného opatření v případech provinění 

spáchaných mladistvými pachateli a v případech činů jinak trestných, jichž se dopustily 

děti mladší 15 let. 

Ochranná výchova je často dávána do spojitosti s ústavní výchovou. V celé práci 

zdůrazňuji odlišnosti těchto dvou institutů a jejich specifika. Souhrnný výklad týkající 

se právě ústavní výchovy uvádím v kapitole 5, a to především za účelem apelu na 

striktní rozlišování mezi těmito instituty práva a k opodstatnění požadavku na právní 

úpravu, která by do budoucna měla být vypracována odděleně.  

Praktická část práce je věnována kazuistice. Uvádím zde dva autentické případy, 

ve kterých soud přistoupil k uložení ochranné výchovy. Záměrně jsem zvolila případy, 

které se v mnoha aspektech výrazně liší. První případ M. je praktickou ukázkou 

obligatorního uložení ochranné výchovy dítěti mladšímu 15 let. Zatímco druhý příklad 

pracuje s nezletilým recidivistou, jemuž byla ochranná výchova uložena fakultativně za 

jím spáchaná provinění, kterých se dopustil již v mladistvém věku.  



Pro účely psaní diplomové práce jsem navštívila VÚ Boletice nad Labem. Zde 

jsem si vytvořila autentický obraz o faktickém výkonu ochranné výchovy. Poznatky 

získané při návštěvě tohoto zařízení uvádím napříč celou diplomovou prací. Základní 

poznatky o životě ve výchovném ústavu, zejména o výchovné činnosti, vzdělávání, 

návštěvách a bodovém systému uvádím v poslední části kapitoly zabývající se 

kazuistikou. 

  



 


