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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Téma nezávislosti a nestrannosti soudců je tématem „stále aktuálním“. Téma politické
angažovanosti soudce navíc v posledních několika málo letech začalo v České republice
výrazněji rezonovat.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma nezávislosti a nestrannosti – především pro jeho téměř bezbřehou obsáhlost –
považuji za náročné. Za vhodné proto považuji jeho zúžení na členství v politických
stranách a náboženských společnostech. Vzhledem k rozsahu práce by se dokonce nabízela
možnost věnovat celou práci toliko jednomu z vybraných podtémat.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce je členěna logicky, obsahuje celou řadu vnitřních odkazů a dílčích shrnutí, což
usnadňuje orientaci v jejím systému.

4.

Vyjádření k práci
Práci považuji za pěkný pokus o vyrovnání se se složitou problematikou. Mohu dosvědčit,
že diplomant na práci pracoval dlouhodobě a často se mnou text konzultoval. Využil navíc
možnosti, které mu nabízelo jeho členství v týmu SVV zabývajícím se profesní etikou
právníků, a tak jeho práci před odevzdáním připomínkovalo ještě několik další čtenářů.
Přestože se některé nedostatky ani tak nepodařilo odstranit, diplomantova snaha
o průběžné zlepšování textu práce je na výsledku významně patrná a svědčí diplomantovi
ke cit.
(Z neodstraněných formálních nedostatků příkladmo uvádím chybějící čísla stránek
a nezarovnání poznámek pod čarou do bloku. Z obsahových, respektive metodických,
nedostatků jmenuji především velmi široce pojímaný přístup k pojmu profesní etiky.
Hledáme-li profesně etická pravidla v právním řádu, stejně jako rozhodnutí různých soudů
i etických pravidlech spolků, vystavujeme se riziku, že taková pravidla budou vším, a proto
ničím. Splynou-li nám navíc bez dalšího pravidla právní s pravidly morálními,
vystavujeme se metodologicky nepřehledné situaci, neboť právní věda ke zkoumání práva
a etika ke zkoumání morálky může využívat i dost rozdílných nástrojů. Z některých míst
také není patrné, zdali se k profesní etice přistupuje normativně, či empiricky, což je opět
velmi důležitá metodická proměnná.)
Celkově však považuji práci za zdařilou a přispívající k současnému diskursu.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl práce – vymezit obsah pojmů nezávislost
a nestrannost, vztahu mezi nimi a možnosti vlivu
členství
v politických
stranách,
církvích
a náboženských společnostech na tyto instituty – byl

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
6.

splněn.
Práce působí dojmem samostatného zpracování,
elektronická
kontrola
práce
nenasvědčuje
plagiátorství.
Práce je stavěna logicky.
Práce staví na přiměřeném počtu relevantních
zdrojů, včetně cizojazyčných.
Práce hloubkou své analýzy odpovídá požadavkům
diplomové práce.
Úprava práce odpovídá požadavkům diplomové
práce.
Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Práce k vymezení povinností člena církve či politické strany přistupuje formálně
(povinnosti plynou ze stanov a podobných dokumentů). Lze si představit, že z členství
vyplývají další (neformální) povinnosti, které spíše než z různých dokumentů plynou
z hustého přediva sociální komunikace sociální skupiny? A v případě, že ano, bylo by
možné (a jak případně) zkoumat i tyto povinnosti a jejich vliv na soudce?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě.
Výborně.

V Praze dne 19. 5. 2020.
Tomáš Friedel
vedoucí diplomové práce

