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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika trestní odpovědnosti a sankciování mladistvých patří trvale mezi priority 

trestní politiky. Jde o téma citlivé, které je zvláště v otázkách určení dolní věkové hranice 

trestní odpovědnosti a efektivity sankcí poměrně často předmětem diskuse odborné i laické 

veřejnosti. Přezkoumání této problematiky proto odpovídá společenské potřebě. 

  

2. Náročnost tématu: 

Práce vyžaduje důkladné studium trestněprávní materie včetně jejího historického 

vývoje. Náležité posouzení problematiky není myslitelné bez přihlédnutí k obsahu zásadních 

mezinárodních dokumentů a bez patřičného rozhledu po zahraničních právních úpravách. 

Diplomantka by měla být rovněž obeznámena se současným přístupem aplikační praxe 

k sankcionování mladistvých.  

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je shrnout možná řešení problematiky věkové hranice trestní 

odpovědnosti a s nimi související další faktory (zejména způsob posuzování rozumové a 

mravní vyspělosti, vymezení okruhu deliktů, za které může být konkrétní věková skupina 

odpovědná, a volbu palety sankcí, které lze vůči ní uplatnit) a na podkladě toho rozebrat a 

zhodnotit právní úpravu této problematiky v České republice (viz blíže zejména str. 1 - 2 a str. 

47 práce). Cíl práce je vhodně vytýčen.  

Systematika práce je zvolena v souladu s cílem, kterého diplomantka hodlá dosáhnout. 

Po stručné charakteristice historického vývoje trestního práva mládeže a mezinárodních 

dokumentů týkajících se dané problematiky je v práci věnována pozornost způsobům 

vymezení věkových hranic trestní odpovědnosti, které se nejčastěji ve světě používají. Na 

tento rozbor navazuje pojednání o současné právní úpravě věkové hranice trestní 

odpovědnosti a sankcionování mládeže v České republice. Diplomantka se v něm neomezuje 

na pouhý popis právní úpravy, ale zabývá se i problémy aplikační praxe a hodnotí existující 

systém trestního práva mládeže. V samostatné kapitole práce jsou pak rozvedeny některé 

formy sankcí uplatňovaných vůči mladistvým v zahraničí, z nichž některé by bylo možno 

využít v České republice. Práce je uzavřena shrnutím hlavních myšlenek, k nimž diplomantka 

dospěla. 

Po metodologické stránce se práce opírá zejména o studium tuzemské a zahraniční 

literatury a vybrané judikatury.  Způsob nakládání s použitými prameny odpovídá stanovené 

normě.  

Po obsahové stránce je práce zajímavým pojednáním o klíčových otázkách trestního 

práva mládeže. Diplomantka v něm především zdařilou formou představila různá řešení 

věkové hranice trestní odpovědnosti, která roztřídila do čtyř skupin a dokumentovala na 

vybraných zahraničních právních úpravách. Výstižný je i výběr problémových okruhů 

týkajících se systému sankcí, v nichž diplomantka věnuje pozornost zejména uplatňování 

výchovných opatření a stacionárních opatření u mladistvých a u dětí mladších 15 let. Její 

hodnocení současného trestního systému mládeže je opodstatněné a svědčí o celkovém 

zvládnutí dané problematiky. 



 K práci lze mít jen dílčí připomínky. Mám zato, že zařazení slovenské právní úpravy 

věkové hranice trestní odpovědnosti do skupiny právních úprav označované jako doli incapax 

(viz str. 20 práce) neodpovídá povaze této právní úpravy. Autorka vychází z toho, že doli 

incapax znamená, že osoby ve specifikovaném věkovém rozmezí nemohou být trestně 

odpovědné, avšak dokazováním je možné tuto domněnku vyvrátit, avšak slovenská právní 

úprava v případě osoby ve věkovém rozpětí mezí 14 až 15 let naopak stanoví její trestní 

odpovědnost (viz § 22 slovenského trestního zákona), pokud není zjištěno, že tato osoba 

nedosáhla potřebné rozumové a mravní vyspělosti (viz § 95 odst. 1 tohoto zákona). Mám také 

pochybnost o tom, že neplnění probačního programu mladistvým by bylo možno řešit užitím 

ustanovení § 337 odst. 1 písm. g) trestního zákoníku, jak diplomantka uvádí na str. 33 práce, 

neboť by se jednalo o nepřípustné rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti (analogii k tíži 

pachatele).  

Po stránce stylistické i formální práce vyhovuje stanoveným požadavkům. 

 

4. Otázka k obhajobě:  

 

Problémy výkonu ochranné výchovy. 

 

5. Práci doporučuji k obhajobě.  

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

vedoucí diplomové práce 

V Praze dne 30. 1. 2018 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


