Oponentský posudek na diplomovou práci Kláry Stojanové
na téma
„ Vybrané problémy trestního postihu mladistvých“
Předložená diplomová práce je orientována na rozbor vybraných problémů trestní
odpovědnosti a sankcionování mladistvých. Předmětem zkoumání jsou aktuální otázky, které
jsou diskutovány nejen odborníky, ale i širokou veřejností. Jde zejména o problematiku určení
věkových hranic trestní odpovědnosti a přístupu k postihu dětí a mladistvých, které část
veřejnosti považuje za nedostatečně vyřešené a k nimž se proto opakovaně vrací. Uvedené
otázky jsou v práci posuzovány s přihlédnutím k vybraným psychologickým aspektům vývoje
lidského jedince.
Hlavní problémové okruhy, jimž je práce věnována, jsou analyzovány na podkladě
studia novější tuzemské a zahraniční literatury, vybrané judikatury a studia statistických dat.
Výklad je přehledně uspořádán a má logickou stavbu. Práce je rozdělena do tří kapitol
(kromě úvodu a závěru), které jsou dále vnitřně členěny, což umožňuje snadnou orientaci
v textu. Vhodně zvolená koncepce práce diplomantce umožnila soustředit hodnocení probrané
problematiky spolu s nástinem doporučení ke zdokonalení právní úpravy v třetí, závěrečné
kapitole. Ke zvýšení přehlednosti a názornosti výkladu přispívá mimo jiné i pečlivé
zpracování statistických dat (viz str. 43 a násl.) nebo diagramu zobrazujícího systém
sankčních opatření obsažených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže (viz str. 10).
Práce svědčí o důkladném studiu právních i psychologických aspektů zkoumané
problematiky. Diplomantka v ní představila aktuální problémy trestního postihu mladistvých,
prokázala schopnost vytýčené problémy samostatně posuzovat nejen z hledisek právních, ale i
psychologických a formulovat řadu vlastních odůvodněných stanovisek. Namátkou je možno
poukázat na její doporučení ověřit v českém prostředí v zahraničí osvědčené formy a druhy
restorativní justice na str. 66 a násl., na její hodnocení věkových hranic trestní odpovědnosti
v České republice a návrh na širší koncipování skupiny tzv. mladých dospělých na str. 69 a
násl., akcentování potřeby většího využití probačních programů a zdokonalení jejich
koncepce na str. 78 a násl., upozornění na rizika spojená s aplikací výchovného opatření
napomenutí s výstrahou na str. 79 nebo návrh na vytvoření nového druhu výchovného
opatření spočívajícího ve sponzoringu mladistvého delikventa ze strany jiného mladistvého či
mladého dospělého na str. 79 a násl.
Práci celkově hodnotím jako velmi kvalitní a do značné míry originální zpracování
dané problematiky.

Předběžné hodnocení: výborně
Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit na problémy výkonu stacionárních
sankčních opatření u mladistvých.
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