
Oponentský posudek na diplomovou práci Kateřiny Vopěnkové 

na téma  

„ Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související“ 

 

 

Předložená diplomová práce je orientována na problematiku určení dolní věkové 

hranice trestní odpovědnosti a s tím úzce související přístup k trestání dětí a mladistvých. Tyto 

otázky stále považuje část veřejnosti za nedostatečně vyřešené a opakovaně se k nim 

v diskusích vrací. Jejich posuzování s přihlédnutím k mezinárodním dokumentům a 

s přihlédnutím k nejnovějším zahraničním právním úpravám je proto aktuální. 

Zpracování těchto problémových okruhů vyžaduje důkladné studium tuzemské, ale 

také zahraniční trestněprávní literatury a potřebnou orientaci v zahraničních právních 

úpravách. Při zkoumání problematiky by diplomantka měla být vybavena znalostmi z oblasti 

kriminologie a penologie. Samozřejmostí by měl být přehled o současné úrovni aplikační 

praxe.  

Výklad je přehledně uspořádán a má logickou stavbu. Práce je rozdělena do šesti na 

sebe navazujících kapitol, úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly jsou ještě podrobně vnitřně 

členěny, takže v textu se lze snadno orientovat. 

Diplomantka si klade za cíl popsat a zhodnotit platnou právní úpravu daných otázek 

v České republice  na podkladě studia různých zahraničních přístupů k jejich řešení.  Cíl práce 

odpovídá jejímu tématickému zaměření. 

Při zpracování problematiky věkové hranice trestní odpovědnosti diplomantka nejprve 

věnuje pozornost jejímu historickému vývoji na území dnešní České republiky a 

mezinárodním aktivitám, které její řešení významně ovlivňují. Poté představuje čtyři hlavní 

způsoby vymezení věkové hranice trestní odpovědnosti, s nimiž se lze setkat v zahraničních 

právních úpravách, spolu s hodnocením jejich kladných i negativních stránek. V návaznosti 

na tyto hodnotící závěry podrobně rozebírá vývoj právní úpravy této otázky, k němuž došlo 

v České republice ve spojitosti s přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže v roce 2003 

a ve spojitosti s přijetím nového trestního zákoníku v roce 2009. Diplomantka ve své práci 

správně vychází z toho, že posuzování věkové hranice trestní odpovědnosti nelze oddělit od 

zkoumání sankčních systémů určených jednak mladistvým a  jednak dětem, které nejsou 

z hlediska věku trestně odpovědné. Nemalou část práce proto věnuje také výchovným, 

ochranným a trestním opatřením ukládaným mladistvým a způsobu sankcionování dětí 

mladších 15 let. Do práce zařadila i pojednání o některých druzích, resp. formách sankcí, 

které náš právní řád nezná, ale které jsou s různými výsledky používány v zahraničí. 



 Z metodologického hlediska je v práci využita zejména metoda popisná, analytická a 

komparativní. 

Práci považuji celkově za zdařilou. Je zřejmé, že se diplomantka se zkoumanou 

problematikou do patřičné hloubky seznámila. Způsob jejího zpracování svědčí o tom, že je 

schopna samostatně pracovat s literaturou. Závěry, k nimž v práci dospěla, jsou promyšlené a 

patřičně odůvodněné (viz zejména jejich shrnutí na str. 47 až 49). 

V práci lze nalézt jen dílčí nedostatky. Při bližším představování slovenské právní 

úpravy na str. 20 se diplomantka dopustila nepřesností, které čtenáře vedou ke zkreslené 

představě o této právní úpravě. Je např. nejasné, o co diplomantka opírá své tvrzení, že na 

Slovensku se rozumová a mravní vyspělost u osob mezi 15 a 18 lety zjišťuje fakultativně 

obdobně jako v České republice. Pozastavit je třeba i diplomantkou zmíněnou možnost řešení 

neplnění samostatně uloženého probačního programu užitím ust. § 337 odst. 1 písm. g) TZ 

(viz str. 33 práce). 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako velmi dobrou. 

  

 Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit na problémy spojené s aplikací 

výchovných opatření, zejména s aplikací probačního programu.  
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