
Posudek práce: 

 

Dominika Paříková, Soud mládeže Kutná Hora (1931–1949). Praha 2017, bakalářská práce,     

98 s. + 10 příloh.  

 

Vývoj soudnictví a soudní soustavy v našich zemích je v posledních letech častým tématem odborných 

publikací a článků a pochopitelně i studentských prací. Přestože se v čase mění zaměření jednotlivých 

příspěvků, je dlouhodobě největší pozornost stále věnována poválečné retribuci a mimořádným 

lidovým soudům a také poúnorové justici, která se stala jedním ze základních článků politické 

perzekuce v období komunistického Československa. Otázky spojené s fungováním předválečné 

justice tak sice neunikají pozornosti autorů, v posledních letech vzniklo několik pozoruhodných 

shrnujících prací, ale jednotlivým článkům soudní soustavy a jejímu fungování již taková pozornost 

věnována není. Soudy mládeže, jejichž vznik významně posunul Československo v otázce soudnictví 

nad mládeží mezi země s moderním přístupem v této problematice, nejsou v tomto směru výjimkou. 

Toto téma totiž dokládá, že se předválečné Československo snažilo zavést nový a především výchovný 

přístup k mladým delikventům. Je bohužel také smutnou skutečností, že po roce 1948 byly tyto 

myšlenky opuštěny a teprve v období po roce 1989 se k odlišnému přístupu v trestních záležitostech 

týkajících se mládeže naše země pomalu vrátila. Lze tedy přivítat téma bakalářské práce Dominiky 

Paříkové, která se rozhodla představit tuto problematiku na příkladu Soudu mládeže Kutná Hora. 

Základním problémem, před který byla autorka již od počátku postavena, je nedostatek 

archivních pramenů, resp. jejich roztříštěnost. Archivní fond Soud mládeže Kutná Hora, který je 

uložený ve Státním oblastním archivu v Praze, obsahuje pouze samotnou soudní agendu. Bohužel 

archivní fond Krajský soud Kutná Hora, při němž Soud mládeže v roce 1931 vznikl a v jehož 

registratuře by bylo nutné hledat presidiální spisy soudu, objasňující činnost soudnictví nad mládeží, je 

právě v presidiální agendě tragicky torzovitý. Tuto část dokumentů zmíněného soudu v minulosti 

postihly velice razantní skartace. I proto předkládaná práce od počátku vzbuzovala oprávněné 

očekávání a zvědavost, jakým způsobem bude téma zpracováno. 

 Práce je rozdělena do devíti kapitol. Autorka si v úvodu stanovila za cíl své práce na příkladu 

Soudu mládeže Kutná Hora představit vývoj trestního soudnictví nad mládeží. V kapitole 2. Pojednání 

o pramenech a literatuře (s. 10–17) uvádí literaturu, která o problematice pojednává, odkazuje na 

základní zákonné normy uveřejněné ve sbírkách zákonů a představuje archivní prameny. Již z tohoto 

úvodního pojednání a také z kapitoly č. 8 Seznam pramenů a literatury (s. 94–98) je patrné, že ke své 

práci využila většinu relevantních zdrojů a archivních pramenů. Jediným archivním fondem, ve kterém 

by podle mého názoru bylo dobré ještě hledat dokumenty k činnosti kutnorského soudu, je fond 

Vrchní zemský soud Praha, uložený v Národním archivu. Tento pramen autorka ve své práci neuvádí a 

pravděpodobně v něm neprovedla průzkum. Díky tomu tak nevíme, jaké dokumenty se v tomto fondu 

k tématu dochovaly. S ohledem na rozsah a charakter předkládané práce to můžeme považovat za 

méně závažné opomenutí, které by se však při případném dalším rozpracování práce nemělo opakovat. 



  V kapitole 3. Nástin vývoje trestního soudnictví v českých zemích v době fungování soudů 

mládeže (s. 18–21) je na základě literatury na relativně malém prostoru nastíněn základní vývoj 

trestního soudnictví ve 30.–50. letech 20. století u nás. Text má pouze uvést do problematiky 

soudnictví ve sledovaném období a k samotnému tématu nepřináší žádné nové informace. 

 Naopak kapitola č. 4 Soudy mládeže jako specifický segment sytému justice (s. 22–64) je 

podrobným příspěvkem k vývoji trestního soudnictví mládeže. Autorka na základě literatury 

představila historický vývoj celé problematiky a snah o jiný přístup k tomuto specifickému 

společenskému problému. Na podkladě dokumentů Archivu Poslanecké sněmovny podrobně popisuje 

cestu k přijetí zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, včetně detailního popisu 

parlamentních diskusí. V další části kapitoly pak rozpracovává jednotlivá ustanovení zákona a také 

vysvětluje rozdíly, které nastaly oproti trestnímu řízení u dospělých. Celá kapitola je po obsahové 

stránce zpracována velice podrobně a pečlivě.  

Na tomto místě je ovšem nutné upozornit na skutečnost, že se autorka v textu nevyvarovala 

pravopisných chyb a překlepů, které se vyskytují ve všech částech předložené bakalářské práce. Navíc 

v přehledu příloh (s. 99) jsou chybně popsány přílohy č. 2 a č. 3. V tomto ohledu by tak práce 

potřebovala ještě další podrobnou korekturu.     

 Samotnému Soudu mládeže Kutná Hora a jeho působení se autorka práce věnuje v kapitole 5. 

Soud mládeže Kutná Hora (s. 65–75). V této části popisuje jeho vznik, působnost, personální 

obsazení, vedení agendy i procesní principy. Správně postihla rozdíl v postavení soudu mládeže při 

krajském soudu a soudce mládeže při soudu okresním. Velice přehledně kapitolu doplňují Přílohy č. 1 

a č. 2, představující na základě dochovaných rozvrhů prací přehled soudců a zřízenců přidělených 

k Soudu mládeže v celém období jeho působnosti.  

Za významný nedostatek kapitoly č. 5 považuji skutečnost, že v případě vymezení územní 

působnosti soudu se autorka nezmiňuje o tom, že v letech 1941–1945 se obvod soudu změnil, když 

byly z obvodu Krajského soudu v Kutné Hoře, a tím pádem také Soudu mládeže, vyloučeny obvody 

okresních soudů Polná, Přibyslav a Štoky, které byly připojeny do obvodu Krajského soudu v Třebíči, 

a okresního soudu v Chotěboři, připojený k obvodu Krajského soudu v Chrudimi. Naopak byl obvod 

soudu rozšířen o obvody okresních soudů Český Brod, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, 

Kostelec nad Černými Lesy, Městec Králové a Nymburk. Všechny výše uvedené změny byly 

provedeny vládním nařízením č. 150/1941 Sb., o změnách územní organizace soudů Protektorátu 

Čechy a Morava, a vstoupily v platnost 1. května 1941. Toto vládní nařízení navíc překládalo sídlo 

krajského soudu z Kutné Hory do Kolína, k čemuž však nakonec nedošlo. Do svých původních hranic 

se Soud mládeže Kutná Hora vrátil až v říjnu 1945. 

 Bakalářskou práci doplňuje kapitola 6. Případová studie (s. 76–91), ve které jsou zpracovány 

tři delikty řešené Soudem mládeže Kutná Hora. Jedná se o neúmyslné zabití, smilstvo proti přírodě a 

vyhnání plodu. Na jejich příkladě se autorka pokusila představit nejen typy trestních kauz, kterými se 



soud zabýval, ale také principy, jimiž se soudy mládeže podle zákona č. 48/1931 Sb. řídily. Celá tato 

část je zpracována velmi podrobně. 

 Bakalářská práce je doplněna deseti přílohami. Za velice přínosné považuji již zmíněné 

přílohy č. 1 a č. 2, které představují personální obsazení soudu, ale také přílohu č. 3, ve které jsou 

sumarizovány počty dochovaných spisů vedených v rejstříku Ml I. Díky této tabulce si lze také udělat 

přehled o počtech chlapců a dívek, kteří před soudem stanuli. Přínosná je i příloha č. 4, ve které 

autorka na příkladu roků 1931, 1932 a 1939 předkládá souhrnná čísla trestných činů, rozdělená podle 

jednotlivých paragrafů. Výše zmíněné přílohy prokazují, že Dominika Paříková se velice podrobně 

seznámila se spisy Soudu mládeže Kutná Hora a na jejich podkladě byla schopná připravit smysluplné 

a přehledné číselné výstupy. Kladně hodnotím i připojení přílohy č. 10, ve které představila inventář 

popisovaného soudu, jehož je autorkou. 

 

Dominika Paříková prokázala předloženou bakalářskou prací schopnost práce s archivními prameny a 

samostatné odborné činnosti. Podle mého názoru splnila požadavky, které jsou na bakalářské práce 

kladeny, i když se nevyvarovala obsahových pochybení a také pravopisných chyb a překlepů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře 

 

 

 

 

V Jihlavě 6. 9. 2017       Mgr. Jiří Jelínek 

 

 


