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Posudek disertační práce Mgr. Tomáše Friedela 

„Povolání právníka – teorie a praxe profesní etiky se zaměřením 

na vybraná právnická povolání v České republice“ 

 

„Nevyhledávejte cest nepravých!“ Tak nějak zní věta z projevu přednášeného 

představitelem zdejší fakulty při magisterských promocích. Jenže, co jsou „nepravé cesty“? 

Liší se u právníka a neprávníka? Intuice nám velí štítit se vrahů, jenže i oni mají právo na 

spravedlivý proces. Co kdyby nakonec vrahy nebyli? Má se nějak lišit postoj obhájce, jenž je 

přesvědčen o klientově nevině, od postoje toho, který ví, že klient je vinen? A co když si cesty 

našince takříkajíc najdou samy, aniž by je musel vyhledávat? 

Nemá-li být shora zmíněný citát pouze úsměvným apelem na odchodnou, je třeba se 

jím uvozené tematice věnovat i během studia. A právě to je, zjednodušeně řečeno, posláním 

profesní právnické etiky jako oboru i pedagogického předmětu. Zatímco v anglosaských 

zemích jde o obor kvetoucí, u nás se teprve ustavuje. O to důležitější je se tohoto procesu 

účastnit, neboť jen „na pevných základech můžete stavět“.   

Už vzhledem k řečenému představuje disertační práce Tomáše Friedela počin bezmála 

průkopnický, jakkoliv se vlastně výše exponovaných otázek bezprostředně netýká, resp. 

dotýká se jich specifickým způsobem. Cestu, leckdy neprorubanou, si každopádně zvolil sám, 

školitel byl nejvýše doprovodem, nikoliv průvodcem. 

Disertační práce je rozdělena na dvě velké části, teoretickou a empirickou, přičemž ta 

empirická sestává jednak z několika kapitol věnovaných kárným řízením v ČR, doplněných 

zajímavým exkursem do Irska, jednak z kapitoly pojednávající o sociálních médiích 

v profesním životě soudců, a to zejména na základě reálií USA. Bez ohledu na to, kde se 

v disertační práci pohybujeme, jsme konfrontováni s formálně bezchybným textem psaným 

pěkným jazykem, s četnými a korektními odkazy na literaturu, judikaturu, právní i stavovské 

předpisy. T. Friedel sice není autorem deroucím se do popředí, čtenáře však o své postřehy a 

hlubší komentáře neochuzuje, je-li toho třeba, vymezuje se polemicky vůči autorům jiným.  

V části teoretické se pokouší vypořádat s pojmy typu etiky, morálky, morality či 

mravnosti a na základě toho vymezit kontury profesní etiky právníků. V části empirické 

úplným způsobem zpracovává dostupná kárná rozhodnutí ve věcech soudců, státních zástupců 

a advokátů. Krom toho nastiňuje a řeší různá úskalí vztahu soudců a sociálních médií 

(facebooková přátelství, sledování na Twitteru atd.). 

Pokud jde o práci samotnou, nic jí nevytýkám, ostatně co jsem chtěl, vyjádřil jsem 

v procesu jejího připomínkování. Přesto připojím pár námětů, jak by bylo možné při 
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ohledávání této členité tematiky postupovat dále, jakkoliv mám dojem, že tak autor ve své 

pedagogické činnosti sám postupuje. 

1. Kárná řízení jsou vhledem do profesní etiky, nevytěsňují však náhledy jiné. Bylo 

by např. dobré zkoumat, za co jsou soudci v souvislosti se svou činností stíháni 

trestně, neboť tak lépe zjistíme, jaké soudce máme (málo kárně stíhaných, protože 

hodně trestně stíhaných…?). Anebo etika končí tam, kde začíná trestní právo? A 

proč nekončí tam, kde začíná právo disciplinární odpovědnosti?    

2. Etickou dimenzi má rovněž rozhodování o podjatosti – jaký typ poměru k věci či 

osobě již ohrožuje nezávislost a nestrannost soudce (viz v nedávném Tv seriálu 

samosoudce rozhodující věc, v níž je právní zástupkyní jeho matka). V kárných 

řízeních můžeme najít soudkyni, která se nevyloučila, ale možná stojí za 

přezkoumání i vlastní rozhodování soudců bez kárného dovětku.  

3. Pronikat lze do cizích jurisdikcí a hledat tam inspiraci pro to, co se smí, nesmí, má, 

nemá.   

4. Vedle toho, co je předmětem posuzování orgánů různého typu, lze formulovat i 

různá morální dilemata, a ta se pokoušet řešit. Ilustrativní případy může nabídnout 

film nebo beletrie.  

Nemyslím, že naznačené mělo být v disertační práci, nebylo by však špatné, 

kdybychom se o tom u T. Friedela dočetli později, protože s tématem ani s námi, svými 

čtenáři, evidentně neskončil. Bylo mi potěšením pozorovat zblízka jeho rozkvět osobnostní i 

autorský od přece jen spíše nesmělých počátků v diplomové práci ke svébytnému stylu psaní 

práce disertační, jež přinesla i dílčí plody v řádce článků a recenzí. Při povědomí o 

doktorandově didaktickém talentu nepochybuji o tom, že o svých kvalitách přesvědčí rovněž 

při vyvrcholení svého doktorského studia, a to nikoliv mne, který přesvědčený už dávno jsem, 

nýbrž celou komisi.      

 

V Praze dne 11. května 2016 

 

      doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 


