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1. Aktuálnost tématu: 

Ochranná výchova je specifickým ochranným opatřením určeným pro zacházení 

s delikventní mládeží. Ač může jít o efektivní sankční opatření, jehož aplikace umožňuje 

vyhnout se při řešení trestních věcí mladistvých negativním účinkům nepodmíněného odnětí 

svobody, je v praxi využíváno jen zřídka. Rovněž v odborné literatuře je opomíjenou institucí, 

když v posledních desetiletích nelze dohledat žádnou větší práci, která by mu byla věnována. 

Zpracování tématu diplomové je proto nepochybně společensky potřebné.  

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu vyžaduje především náležitou orientaci v sankční politice a v   

odpovídající trestněprávní materii. Zároveň je nezbytné, aby se diplomantka v potřebné míře 

seznámila s opatřeními souvisejícími s ochrannou výchovou, zejména z oblasti práva 

občanského. Samozřejmostí je přezkoumání současných podmínek výkonu ochranné  

výchovy. Provedenou analýzu je vhodné doplnit případovými studiemi. Diplomantka všech 

uvedených přístupů ve své práci v patřičné míře využila. 

 3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je rozebrat ochrannou výchovu v rovině teoreticko právní i v rovině jejího 

praktického využití, na podkladě tohoto rozboru posoudit, zda je ochranná výchova 

v současné podobě vhodným nástrojem výchovného působení na osoby mladší 18 let, a 

upozornit na problémy vyskytující se v praxi při jejím ukládání a výkonu (viz str. 1 práce). 

Diplomantkou zvolené zaměření práce odpovídá významu a aktuálnosti problematiky. 

Práce vychází z promyšlené systematiky. Diplomantka v práci nejprve charakterizuje 

kriminalitu mládeže a modely zacházení s delikventní mládeží a rámcově vymezuje možnosti 

zacházení s delikventní mládeží podle platné právní úpravy. Těžiště práce je v zevrubném 

rozboru platné právní úpravy podmínek ukládání a výkonu ochranné výchovy. Stranou 

pozornosti diplomantky však nezůstávají ani instituty podobné ochranné výchově (ústavní 

výchova, nepodmíněné odnětí svobody), o kterých pojednává v návaznosti na provedenou 

analýzu ochranné výchovy. Významná část práce je poté věnována kazuistice a konkrétním 

poznatkům o výkonu ochranné výchovy ve Výchovném ústavu Boletice.  Práce je uzavřena  

stručným hodnocením významu ochranné výchovy a jejího postavení v systému ochranných 

opatření, jakož i shrnutím návrhů de lege ferenda, k nimž diplomantka ve své práci dospěla.  

Po metodologické stránce práce vychází zejména ze studia tuzemské odborné 

literatury a judikatury a některých dalších zdrojů dostupných elektronicky (statistických dat, 

materiálů zpracovaných MŠMT, veřejným ochráncem práv aj.). K získání aktuálních 

praktických poznatků diplomantka rovněž využila stáže na Probační a mediační službě a  

rozhovory s odborníky praxe. Práce s použitými prameny je pečlivá a odpovídá stanovené 

normě.  

Výklad je zajímavý, svědčící o samostatném přístupu ke zpracování problematiky. 

Ocenit je třeba způsob uchopení problematiky, při kterém diplomantka zasazuje problematiku 

ochranné výchovy do širších souvislostí, ale zároveň ukazuje na rozboru vybraných případů 

konkrétní problémy, na které praxe naráží. Kladně hodnotím výběr kauz a jejich rozbor, na 

kterém diplomantka dokumentuje přístup soudu k rozhodování o ochranné výchově a průběh 



výkonu ochranné výchovy. Z řady upozornění na praktické potíže při výkonu ochranné 

výchovy je zřejmé, že se diplomantka s aktuálním stavem důkladně seznámila (viz např. 

upozornění na problémy s používáním monitorovacího systému ve výchovných ústavech na 

str. 45 a násl., na způsob rozhodování o propustkách na prázdniny nebo na víkend v průběhu 

výkonu ochranné výchovy na str. 84 aj.). Diplomantčiny návrhy na zdokonalení právní úpravy 

jsou vesměs přínosné (např. návrh na zavedení obligatorní zákonné povinnosti pravidelného 

přezkumu, zda důvody ochranné výchovy trvají na str. 40, 42, požadavek na větší 

respektování rozdílů mezi ústavní a ochrannou výchovou na str. 51 a násl. aj.). Za nepřijatelný 

však považuji návrh na stanovení pohyblivé hranice trestní odpovědnosti u dětí mladších 

patnácti let v závislosti na okolnostech konkrétního případu na str. 70.   

Diplomantce lze vytknout jen ojedinělá dílčí pochybení. Jde zejména o přehlédnutí 

letošní novely trestního zákoníku a zákona o soudnictví ve věcech mládeže, která rozšířila 

okruh ochranných opatření (srov. str. 16 a 20 práce). Nedostatek shledávám také v připojené 

tabulce na str. 58, v níž postrádám údaj o fakultativním ukládání ochranné výchovy dítěti 

mladšímu 15 let.   

Práce se dobře čte, je psána vyzrálým odborným stylem. Větší pozornost však mohla 

být práci věnována po gramatické stránce (viz nepříjemné pochybení v často opakovaném 

slově „mladistvý“). 

5. Otázka k obhajobě:  

Přednosti ochranné výchovy ve srovnání s trestním opatřením nepodmíněného odnětí 

svobody. 

  

6. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

   
7. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 12. 9. 2017 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


