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Posudek oponentky práce:
Radka Kamenická se ve své bakalářské práci rozhodla zabývat problematikou
kriminality mladistvých se zaměřením na konkrétní případ mladistvého delikventa.
Práci si autorka rozdělila na úvod, šest hlavních kapitol a závěr. V úvodu se čtenář
dozvídá o cílech práce a o motivaci k výběru tématu. Je zde rozebrána použitá literatura a
další zdroje. Autorka zde naznačuje strukturu své práce. Teoretická část práce zahrnuje
kapitoly o historickém vývoji trestního práva, mladistvých delikventech, trestních ústavech,
vězeňské službě. Praktickou částí práce je kazuistika mladistvého delikventa. Autorčiným
cílem je dle úvodu snaha zjistit, co vede mladistvé delikventy k páchání trestné činnosti.
V první části práce, nazvané Trestní právo, se autorka zabývá historií vývoje trestního
práva. Jsou zde popsány jednotlivé normy od 17. století až do současnosti. Kapitola je
především v části o druhé polovině 20. století velmi rozsáhlá a místy velmi podrobná.
Druhá kapitola se dle názvu má zabývat počátky mladistvých trestanců. Více prostoru
je však věnováno problematice vězeňství, kdy je popsáno vězeňství od dob Habsburské
monarchie téměř po současnost. Současnosti vězeňské služby je potom věnována kapitola
třetí, ve které jsou popsány některé pojmy, organizační struktura atd.
Ve čtvrté kapitole jsou vyjmenována výchovná a trestní opatření mladistvých
delikventů. V páté kapitole se dozvídáme o věznicích pro mladistvé. Součástí páté kapitoly je
také statistika kriminality mládeže ve 20. století. Drobným problémem je, že podkapitola
neobsahuje statistiku pro 20. století, ale pouze pro jeho 70. a 80. léta. Nebylo by špatné mít
k statistice tabulku a také by bylo vhodnější nezahrnovat podkapitolu o statistice do kapitoly
„5 Věznice pro mladistvé osoby“.
Nejlepší částí práce je poslední kapitola „6 Kazuistika mladistvého“. Autorka si
vybrala konkrétní případ odsouzeného mladistvého, u kterého se snažila zjistit příčiny jeho
delikventního jednání, což bylo i cílem její práce.
Práce působí především v teoretické části nevyváženě. V některých částech se autorka
rozepisuje do až zbytečných podrobností, v jiných jsou informace popsány jako pojmy.
V práci mi trochu chybí nějaký případ z minulosti, kterým by autorka mohla porovnat
proměnu kriminality mladistvých ve sledované době (viz Zásady pro vypracování). Drobným
technickým nedostatkem je nezkracování citací při jejich opětovném použití. V seznamu

použitých materiálů se autorka odkazuje na získané rozhovory, které by bylo dobré předložit
např. formou přílohy.
Bakalářská práce Radky Kamenické splňuje náležitosti po stránce formální i po
stránce obsahové. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou dobře.
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