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posudek vedoucí práce
Předkládaná práce si dala za úkol nastínit vývoj postavení mladistvých delikventů v právním
řádu a ukázat na konkrétním příkladu současnou situaci. Autorka se v první kapitole pokusila
podat stručný přehled vývoje trestního práva v novější době na našem území. V další se
věnovala vývoji vězeňství a tady už měla příležitost dotknout se postavení mladistvých, které
už od 19. století neslo stopy odlišností s ohledem na věk, který v každé konkrétní době
vymezoval osobu jako mladistvou, resp. nezletilou. Součástí této kapitoly jsou i pasáže o ženské
věznici v Řepích, protože zacházení se ženskými a mladistvými delikventy se v různých dobách
k sobě přibližovalo, v některých parametrech mohlo i splývat. V další kapitole se autorka
věnuje současné organizaci vězeňství, programům specializujícím se na mladistvé delikventy a
stručným přehledem zařízení s příslušnou specializací, čímž si vytváří předpoklady pro
uplatnění výsledků konkrétní případové studie o současném mladistvém delikventovi, jehož
identita je samozřejmě pečlivě zašifrována. Práce je doplněna přílohami.
Předložená práce se poměrně výrazně rozpadá na dvě části. Nesporně podstatně zdařilejší je
ta druhá, týkající se konkrétního případu současného mladistvého delikventa. Tento text je
odpovídající po stránce obsahové i formální a autorka dokázala být osobitou i pregnantně
uvažující zároveň. První část práce, pokoušející se shrnout vývoj pohledu na mladistvé
delikventy z historického pohledu je zcela jiná. Autorce se ne vždy podařilo udržet
proporcionalitu textu (velkou pozornost věnuje staršímu vývoji, který má vůči základnímu
tématu jenom kontextuální charakter, naopak příliš stručná se jeví mladší část, která je
podstatná), některé části se rozpadají na stručné záznamy o holých faktech. Na druhou stranu
je třeba připustit, že ve výsledném textu už nejsou výrazné problémy způsobené nepovedeným
zkracováním předloh, ze kterých bylo čerpáno. Autorské zaměření se na současného
mladistvého delikventa je patrné i v závěru, který autorka zúžila právě na tuto problematiku a
historický úvod pojala jako sice nezbytnou, ale ne příliš zajímavou část vlastní práce.
Po technické stránce je práce víceméně zvládnuta. Problémem je pouze umístění resumé
před soupis informačních zdrojů. Gramatiku lze v zásadě označit za neproblematickou,
stylistika nese patrné stopy autorčiny nejistoty, i když konečná podoba je hodně vylepšená od
dílčích verzí textu.

Autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou i prameny a následně získané informace
soustředit do textu přiměřené úrovně. Předložená práce splňuje podmínky kladené na
bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit velmi dobře.
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