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1.
Aktuálnost (novost) tématu
Zvolené téma – odpovědnost mladistvých za přestupky - je aktuálním tématem, též v souvislosti
s relativně novou úpravou přestupkového práva. Tato úprava zavedla některá nová ustanovení o
odpovědnosti mladistvých a jejich postavení v řízení o přestupku, jiná zpřesnila.
2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Zpracování tématu není úplně jednoduché s ohledem na to, že nebylo dosud teoreticky
v doktríně správního práva samostatně zpracováno, pramenů není mnoho, monografie chybí, jde
spíše o jednotlivé články či části v komentářích k přestupkovému zákonu. Též judikatura
k odpovědnosti mladistvého za přestupek není rozsáhlá. Při zpracování tématu je tak třeba
inspiraci hledat v pramenech týkajících se trestní odpovědnosti mladistvých, šířeji též v literatuře
zpracovávající sociálně-právní ochranu dětí a mladistvých.
Autor této literatury nevyužil, seznam literatury obsahuje základní literaturu, omezuje se na
učebnice, komentáře a příručky.
Autor použil při zpracování práce převážně metodu deskripce.
3.

Formální a systematické členění práce
Předložená diplomová práce je, kromě úvodu a stručného závěru, rozčleněna do šesti kapitol.
V první autor vymezuje klíčové pojmy práce (odpovědnost za přestupek, věk a mladiství). Druhá
a třetí kapitola jsou věnovány zásadám a zvláštnostem ukládání trestů mladisvým. Čtvrtá
(nejrozsáhlejší) kapitola se zabývá specifiky přestupkového řízení s mladistvými. Následují
kapitoly o zvláštních ustanoveních o trestání mladistvých za přestupky v předchozích právních
úpravách a o opatřeních ukládaných delikventním mladistvým podle zákona o sociálně- právní
ochraně dětí a jiných zákonů.
K systematice práce lze mít řadu výhrad. Historický exkurz (zde velmi povrchní) bývá
zpravidla řazen před aktuální právní úpravu. Zařazení příkazního řízení a příkazního řízení na
místě mezi zvláštnosti ukládání trestů, čili hmotněprávní problematiku, je chybou. V první
kapitole má být podle autora vymezení základních pojmů – tedy i pojmu mladistvého. Tato
kapitola však jde nad rámec svého vymezení, protože se zabývá i podmínkami odpovědnosti
mladistvého. Na to pak navazuje hned kapitola o správních trestech. Není zařazena samostatná
kapitola o ochranných opatřeních.
4.

Vyjádření k práci
Práci hodnotím jako popisnou a poměrně povrchní. Autor se hlouběji nezabývá důvody
právní úpravy, neanalyzuje jednotlivé právní instituty. Např. na str. 7 a 8 popisuje snížení věkové
hranice pro trestní odpovědnost mladistvým z původně navržených patnácti let na čtrnáct, včetně
posunu věkové hranice v přestupkovém zákoně. Neuvádí ale důvody, proč byla hranice posunuta
dolů, aby byla posléze opět stanovena na původních patnáct let. Přitom diskuse o tomto
problému byla velice živá, včetně jejího odrazu v literatuře. Není uveden názor autora na to, zda
musí být věkové hranice trestní a přestupkové odpovědnosti shodné.
Je rozumová a mravní vyspělost totéž jako rozpoznávací a ovládací schopnost pachatele? Není
posouzení schopnosti, nakolik byl mladistvý v době spáchání přestupku schopen rozpoznat

protiprávnost svého jednání a ovládat jej otázkou příčetnosti, popř. snížené příčetnosti, a tedy
otázkou viny, nikoli správního trestu? (str. 11, 12)
Jsou kritéria stanovená v § 56 jedinými kritérii při ukládání správního trestu mladistvému?
Co si autor přestavuje pod tezí, že je přihlíženo ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje
mládeži (str. 14).
Zvýhodnění mladistvých při posuzování odpovědnosti a při ukládání trestů je porušením
procesní rovnosti podle § 7 správního řádu?
Jak by si autor představoval podmínit ukládání pokut mladistvým podobně, jako tomu je v
zákoně o soudnictví ve věcech mládeže? Řešil by nějak náhradní trest? (str. 17)
Lze uložit příkazem na místě mladistvému napomenutí? (str. 20)
Závěr o tom, že mladistvé osoby nemohou jednat v příkazním řízení na místě samostatně, by
bylo třeba vysvětlit a uvést právní argumenty. Uvést předkládaný judikát. (str. 21)
Chybí samostatné pojednání o ochranných opatřeních, zmínka je pouze na str. 22, 23.
U disciplinárních deliktů mladistvých je zmínka výběrově jen o některých právních úpravách
(str. 23, 24)
Je třeba rozlišovat hmotněprávní opatrovnictví a procesní opatrovnictví podle správního řádu
(str. 26)
Nejsou jasné výklady o postavení zákonného zástupce a opatrovníka ve druhém odstavci na str.
27.
Jaký je rozdíl mezi subjektem řízení a osobou zúčastněnou na řízení? (str. 28)
Neměl by být zákonný zástupce nebo OSPOD informován o uložení pokuty příkazem na místě?
(str. 36)
Jak postupovat, když zákonný zástupce nebo OSPOD svoje povinnosti neplní? (str. 37)
Skutečnost, že každý, komu se usnesení dle § 72 odst. 3 ZOP oznamuje, má právo proti němu
podat odvolání, neplyne z literatury, ale ze správního řádu. (str. 38)
Kdo by měl hájit zájmy mladistvého? (str. 40)
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Podle autora bylo cílem práce analyzovat a
zhodnotit současnou právní úpravu odpovědnosti
mladistvých v přestupkovém zákoně. Tento cíl byl
částečně splněn, když většinou jde o popis
jednotlivých právních institutů bez potřebné
analýzy.
Použité prameny jsou v práci uvedeny a řádně
citovány. Podle protokolu o výsledku kontroly na
plagiáty práce je nejvyšší dosažená míra podobnosti
menší než 5%. Stav kontroly Turnitin – celkové
procento podobnosti 31%.
Vykazuje výše uvedené nedostatky.
Práce se zdroji je poměrně nedostatečná, když autor
užívá především komentáře a různé příručky.
Cizojazyčné zdroje nebyly využity.
Práce má spíše popisný charakter.

Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy, Úprava práce je dobrá, mohla být provedena
tabulky)
pečlivější korektura.
Jazyková a stylistická úroveň
Vcelku dobrá.

6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Otázky k ústní obhajobě:
Doporučuji, aby se diplomant při ústní obhajobě vyjádřil k nařízení ústního jednání o
přestupku mladistvého.
Dále by měl vysvětlit svoji tezi obsaženou v závěru práce „Co se týče příkazního řízení s
mladistvým na místě, zavedl bych možnost podat proti tomuto způsobu vyřízení věci řádný
opravný prostředek, neboť se mi v tomto směru jeví právní úprava velmi nelogicky“.

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci
ještě k obhajobě, při ní však musí diplomant
reagovat na připomínky a zodpovědět řádně
otázky doporučené k zodpovězení pří obhajobě.
dobře
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