
1 
 

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Tomáše Friedela „Povolání právníka – teorie 

a praxe profesní etiky se zaměřením na vybraná právnická povolání v České republice“ 

 

Pro zdárné fungování práva v moderní společnosti jsou právníci nezbytní. Jde o 

představitele licencovaného povolání, jehož předpokladem je především právnické vzdělání, 

vykonaná praxe a složená odborná zkouška. Právníkem tedy nemůže být každý: tato profese 

je minimálně z části uzavřená. Právníci se významným způsobem podílejí na životě práva – 

nejvíce na jeho aplikaci, méně už na jeho tvorbě. V mnoha ohledech je jejich činnost 

monopolizovaná – je vyhrazená jenom jim. Zároveň se vyznačuje značnou specializací. 

Přestože společnost i lidé právníky potřebují, obecně vůči této profesi převládá 

nedůvěra. Právníkům je často předhazováno, že jim jde v první řadě o peníze, pozice, moc a 

nikoli o spravedlnost. Právníci – a mezi nimi hlavně advokáti – jsou obviňováni 

z amorálnosti, bezcharakternosti – zkrátka z toho, že za patřičnou sumu jsou schopni všeho. 

Jiří Boguszak správně poznamenal, že právníky stíhá stejné odium jako politiky. Za této 

situace se přirozeně nabízí otázka: jsou tyto výtky určené celému právnickému stavu 

oprávněné? Jaký je vztah právníků a morálky, jak jsou nastaveny etické limity výkonu tohoto 

povolání, jak funguje jejich profesní etika? 

Jedním z těch, kdo se těmito problémy zabývá, je Mgr. Tomáš Friedel ve své 

disertační práci nazvané Povolání právníka – teorie a praxe profesní etiky se zaměřením na 

vybraná právnická povolání v České republice a předkládané k obhajobě na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Friedel tímto svým počinem zaplňuje mezeru stále ještě existující 

v naší právní vědě, kde se diskuse na toto téma teprve rozbíhá a kde převažují drobnější 

zpracování problematiky. Už na úvod je třeba poznamenat, že autor k tomuto tématu 

přistoupil kriticky, bez předpojatosti a práci fundoval empiricky. Jeho zjištění nejsou 

spekulací, ale empiricky ověřenými fakty. Empirii vhodným způsobem propojil s teorií – se 

závěry celé řady společenskovědních disciplín (filozofie, sociologie, politologie a právní 

vědy). Práce tak má multidisciplinární charakter. 

Autor práci rozdělil do tří částí. V první části analyzuje pojmy morálky, morality a 

etiky a typologizuje etická učení podle jejich zaměření na etiku užitku, povinnosti a ctnosti. 

Současně s tím představuje hlavní reprezentanty těchto etických směrů (Benthama, Kanta a 

Aristotela) a jejich učení. Tyto propedeutické pasáže slouží autorovi k vypořádání se 

s nejednotnou terminologií u různých filozofů a k pojmenování předností a nedostatků 

uvedených přístupů. Dále rozebírá pojmy profese a profesní etiky a své závěry konkretizuje 

pro oblast práva. Odpovídá na otázku, kdo je profesí právník a jakou roli má právnická etika 
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při výkonu této profese. Ve druhé části se autor zaměřuje na rozbor disciplinárních kauz u tří 

právnických profesí: soudci, státní zástupci a advokáti. Porovnává a třídí jednotlivé případy 

disciplinární odpovědnosti a vyvozuje z množství empirického materiálu obecnější závěry. 

Jeho pozornosti neuniknou ani etické kodexy vztahující se k výkonu právnických profesí. 

V souvislosti s tím je čtenáři nabídnuto zamyšlení, zda je úprava a praxe disciplinárních řízení 

zmíněných právnických profesí vůbec srovnatelná. Vyzvedá při tom četné rozdíly mezi nimi 

(ve složení disciplinárních orgánů, v tom, podle čeho tyto orgány rozhodují, do jaké míry 

řešené případy zveřejňují). Na okraj svých úvah přibližuje autor fungování disciplinární 

odpovědnosti příslušníků právnických profesí v Irsku. Třetí část práce se orientuje na moderní 

výzvy, které přináší rozvoj informačních technologií a sociálních sítí, a na možné dopady 

těchto jevů do oblasti disciplinární odpovědnosti právníků. Vše zkoumá na poměrech USA, 

kde už tyto problémy jsou řešeny a nepředstavují vzdálenou budoucnost. 

Autor své závěry vyvozuje na základě značného množství primárních a sekundárních 

pramenů, a to našich i cizích. Ke zdrojům přistupuje kriticky, se znalostí věci aplikuje 

statistické a komparativní metody výzkumu. Z práce je patrné, jak významnou roli mají 

pravidla profesní etiky v právní praxi, i když jejich aplikace není bez problémů (např. při 

kolizi s principy obecné morálky). Je nesporné, že propojují svět práva a morálky a přivádějí 

nás k zamyšlení nad starou tezí o právu jako minimu morálky. Velkým přínosem práce také 

je, že autor reaguje na některé trendy od základu měnící soudobou společnost (např. 

globalizace, elektronizace apod.). 

K celkově dobrému dojmu z práce přispívá její logická struktura, propracovaná 

argumentace a čtivý jazyk. Rovněž z formálního hlediska práce obstojí. Poznámky a seznam 

zdrojů jsou vedeny důkladně. 

Co je práci možné vytknout? Oponent se domnívá, že následující: 

1) V pasážích týkajících se disciplinární odpovědnosti právníků chybí historický 

rozměr – zmapování minulosti a jejích dopadů. Historie studovaného problému je vždy 

důležitá pro správné pochopení současnosti a postižení dlouhodobějšího směřování. 

2) Mimo autorovu pozornost bohužel zůstal tlak občanské společnosti na justici. 

Organizace jako spolek Šalamoun sledují kvalitu soudního rozhodování a dodržování 

právnické etiky. Vnášejí do světa právních procedur a kliček laický a ekvitální úhel pohledu, 

na který se často zapomíná. 

3) V práci měly být rozebrány některé velké kauzy se soudním vyústěním, které 

rozjitřily českou veřejnost a které ukazovaly na podstatný deficit právnické etiky u čelných 

představitelů justice a státního zastupitelství (např. případ tzv. justiční mafie nebo selhání 
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některých soudců, kteří byli trestně stíháni). Bez zmínění těchto záležitostí se český právnický 

stav jeví lepší, než ve skutečnosti je. 

Tyto nedostatky ve svém souhrnu ale nejsou vadami zásadními. Neznehodnocují jinak 

kvalitní práci. Jejich připomenutí může autorovi prospět jako inspirace, pokud by se rozhodl 

práci v budoucnosti publikovat. 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

 

Praha, 2. května 2016                                               Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 

 


