
Oponentský posudek  

na diplomovou práci Martiny Tejnecké  

na téma  

„Ochranná výchova“ 

 

Téma posuzované diplomové práce je aktuální. Ochranná výchova je sankčním opatřením, 

které je platnou právní úpravou považováno za důležitý prostředek zacházení s delikventní 

mládeží. Významu, který je platnou právní úpravou tomuto opatření přikládán, však 

neodpovídá frekvence jeho využití v praxi. Rovněž v odborné literatuře je jak samotné 

ochranné výchově, tak zkoumání příčin tohoto neuspokojivého stavu věnována malá 

pozornost.  

 

S nedostatečným zájmem o tento institut je spojena náročnost zpracování tématu, neboť není 

možno se spoléhat na aktuální literaturu, ale je nutno provést průzkum praxe k poznání 

konkrétních podmínek, za kterých je výkon této sankce realizován.   

 

Diplomantka se problematikou ochranné výchovy zabývá poměrně obsáhle. Diplomová práce 

čítá celkem 89 stran (včetně seznamu použitých zdrojů a seznamu použitých zkratek). 

Uspořádání textu je  logické a přehledné, v práci se lze snadno orientovat. Práce je rozdělena 

do sedmi kapitol (včetně úvodu a závěru), které jsou vnitřně podrobně členěny.  

 

Výklad postupuje v souladu se základními metodologickými požadavky od objasnění 

obecných otázek (problematiky právní kontroly kriminality mládeže a modelů zacházení 

s delikventní mládeží, jakož i možností zacházení s delikventní mládeží) přes rozbor platné 

právní úpravy ochranné výchovy (podmínek jejího ukládání, propuštění z ochranné výchovy, 

její přeměny na výchovu ústavní a průběhu jejího výkonu, včetně standardů kvality pro 

zařízení pro ochrannou výchovu) a institutů podobných ochranné výchově (ústavní výchovy a 

nepodmíněného odnětí svobody) k rozboru reálných případů, ve kterých soudy přikročily 

k uložení ochranné výchovy (jednak dítěti mladšímu patnácti let a jednak mladistvému), a 

k popisu konkrétních podmínek výkonu ochranné výchovy ve Výchovném ústavu Boletice 

nad Labem. Práci uzavírá shrnutí hlavních myšlenek, k nimž diplomantka ne své práci 

dospěla.  

 

Podkladem provedeného rozboru je zejména studium odborné literatury, judikatury, 

statistických přehledů a některých interních materiálů praxe. Zdrojem poznání zkoumané 

problematiky byly diplomantce i poznatky získané návštěvou Výchovného ústavu Boletice 

nad Labem, dále poznatky získané v průběhu praxe ve středisku Probační a mediační služby a 

rozhovorem s pracovníkem odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie. 

  

Analýza ochranné výchovy je provedena na podkladě důkladného studia všech výše 

uvedených zdrojů a poskytuje tak celkový obraz zkoumané problematiky. Diplomantka v ní 

podrobně rozebírá současnou hmotněprávní úpravu této sankce i její vlastní výkon, a to jak 

z hlediska právní úpravy, tak konkrétních podmínek daných současnými možnostmi 

společnosti. Na řadě míst přichází s kritickými výhradami a formuluje návrhy, které by mohly 

přispět k větší efektivnosti této sankce. Při řešení jednotlivých otázek postupuje samostatně, 

její závěry jsou odůvodněné a vesměs věcně správné. Pozastavit je však třeba její námět na 

stanovení pohyblivé hranice trestní odpovědnosti u dětí mladších patnácti let v závislosti na 

okolnostech konkrétního případu na str. 70.  Výrazný dopad tohoto řešení na právní jistotu, 

který sama autorka přiznává, by nemohl být vyvážen ani případným pozitivním dopadem na 

počet činů jinak trestných dětí mladších 15 let, který autorka uvádí pro svůj námět jako hlavní 



argument. Bez výhrad je však třeba souhlasit s autorčiným hodnocením pozice ochranné 

výchovy v systému sankcí (str. 82 a násl.) a s jejími návrhy, které by mohly přispět ke zvýšení 

účinnosti této sankce (viz např. návrh na pravidelný obligatorní přezkum trvání ochranné 

výchovy ze strany soudů na str. 83, apel na větší odlišení ústavní a ochranné výchovy 

v právních předpisech na téže straně aj.). Kladem práce je i zajímavá kazuistika.  

 

Celkově jde o práci hodnotnou, která převyšuje běžný průměr diplomových prací. 

 

Předběžné hodnocení: výborně 

 

Při obhajobě by diplomantka mohla blíže uvést, v čem spatřuje příčiny nízkého využití 

ochranné výchovy v praxi.     

       Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

 

V Praze dne 12.9.2017   

 

 


