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Disertant si pro svoji práci zvolil věčně aktuální téma etiky právnického povolání, 

které se opakovaně vrací do veřejného diskursu, zejména v období společenské a ekonomické 

prosperity a otevřenosti, kdy je prostor i pro kritické pohledy vycházející z etických pozic. Je 

třeba předeslat, že jde o téma velmi široké a autorova snaha o jeho uchopení pak nutně 

znamenala zejména v první kapitole jen letmé nastínění výchozího pojmového vstupu.  

Posuzovaná práce o celkem 187 stranách je rozdělena na úvod, první část se dvěma 

kapitolami, kterou lze označit za teoretický vstup do problematiky profesní etiky, část druhou 

věnovanou kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a advokátů, část třetí k roli 

sociálních médií v životě soudců a závěr. Práci uzavírá seznam zkratek, použitých pramenů a 

české a anglické resumé/summary. 

V úvodu práce autor naznačuje svoji cestu k volbě tématu disertační práce 

vyprovokovanou i roztříštěností a nesourodostí literárních pramenů. S tím souvisí i poměrně 

skromný cíl, který si disertant v práci vytkl – „vice než cokoliv jiného, plní práce úlohu 

záznamu či protokolu“ (s. 9). Autor proklamuje své hledání, které mu má umožnit 

systematičtější postoj k profesní etice právníků. 

V první kapitole autor nastiňuje základní výchozí pojmy etika, morálka, mravnost. Jde 

skutečně o základní „nastínění“ vycházející z tématu a zaměření celé práce. I když jde o 

stručnou a nereprezentativní charakterizaci těchto pojmů, lze ji považovat za pojmovou 

zkratku, kdy autor jde ve výkladu, jak sám poznamenává, ve stopách Anzenbacherových. Zde 

lze připomenout, že významová distinkce pojmů morálka a mravnost se u nás posouvala. 

V meziválečném období se mravností označovala morálka, takže významný prvorepublikový 

právník, právní filosof a právní sociolog Emanuel Chalupný ve své práci Sociologie a filozofie 

práva a mravnosti (1929) mluví o vztahu práva a mravnosti. Dnes chápeme žít mravně jako 

žít přiměřeně mravům své země, národa, doby. Pohled na vybrané etické systémy a vztah 

práva a morálky je v kontextu práce jen naznačen.  

Druhá kapitola se věnuje profesní etice právníka. Autor kapitolu vhodně otevírá 

konstatací určité společenské averze k povolání právníka, zejména advokáta. To se projevuje 

nejen ve Spojených státech, ale postupně i u nás. Právníci, jak píše americký právník Mark 

McCormack, jsou terčem nesmírně velké zášti a to právě pro jejich etické poklesky. Disertant 

vhodně spojuje obecně profesi (právníka) s procesem profesionalizace, dnes i 

s deprofesionalizací a postprofesionalismem. Lze zde připomenout i měnící se prestiž profesí 

a přístup k profesi právníka jako k zaměstnání. Autor postuluje profesní etiku jako 

aplikovanou etiku, k čemuž nutně přistupuje i moment deontologie – profesních kodexů a 

disciplinárních důsledků z jejich porušování. Všímá si i dalších aspektů profesní etiky - 

právnický étos, moment ideologie, mytizace apod. Autor pro označení předmětné 



problematiky používá výraz profesní etika právníků. Jsou ale možná i další označení, např. 

právní etika, etika právnického povolání apod. Autor se rozlišením těchto pojmů programově 

nezabývá. 

Třetí kapitola se zaměřuje na analýzu kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a 

advokátů na základě rozhodnutí kárných orgánů. Svým rozsahem, představujícím téměř 

polovinu disertační práce, tvoří jádro práce. Autor u všech tří právnických profesí postupuje 

obdobně. Nejprve se zabývá obecně praxí kárného orgánu ve věcech kárných řízení dané 

právnické profese, návazně shrnul právní úpravu kárné odpovědnosti dané profese a následuje 

analýza rozhodnutí o kárných proviněních dané profese. Analýza je zpracována pečlivě, 

přehledně a systematicky s následným srovnáním kárné praxe u uvedených tří právnických 

profesí. V závěru kapitoly uvádí postavení etických kodexů uvedených tří právnických 

profesí. 

Ve čtvrté kapitole se disertant zaměřuje na zdánlivě u nás neaktuální problematiku 

sociálních sítí z pohledu profesní etiky soudce. Zapojení soudce do sociálních sítí se může, 

jak ukazuje americká realita, promítat ve svých důsledcích do  zpochybnění etické 

konzistence výkonu soudcovského povolání. 

V závěru autor uvádí, a lze se s ním v tomto ztotožnit, že kapitoly disertační práce na 

sebe navazují spíše volně a jsou spíše příspěvky k tématu profesní etiky právníků (s. 158). 

 

K celkovému hodnocení disertační práce lze říci, že autor v práci neusiluje o 

uchopení tématu v jeho ucelenosti. Je spíše volnějším souborem kapitol tematicky 

navázaných na základní téma právní etiky. Vyjadřuje autorovo hledání a nalézání odpovědí, 

stanovisek a souvislostí etického chování právníka, do něhož vtahuje i čtenáře. Ocenit je třeba 

zejména empiricky zaměřenou třetí kapitolu, která se na řešení kárných provinění kárnými 

senáty snaží postihnout stav profesní etiky právníků u nás, i s uplatněním určitého 

komparativního pohledu. Autor k tématu přistoupil cílevědomě a s tvůrčím nasazením. Práce 

je zpracována pečlivě, je psána čtivým a srozumitelným jazykem. Přínosnou je i poslední 

čtvrtá kapitola, která na amerických reáliích předjímá možné důsledky masového užívání 

sociálních sítí na hodnocení etického profilu soudce (právníka) veřejností. 

Autor pracoval s bohatým bibliografickým zázemím, elektronickými prameny a 

judikáty kárných senátů, což se promítá i do bohatého poznámkového aparátu (490 odkazů).  

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, je přehledná, s minimálním počtem 

překlepů a pečlivě zpracovanými citacemi odpovídajícími citační normě ČSN ISO 690.  

Autor svou disertační prací prokázal dobrou schopnost samostatné tvůrčí vědecké 

práce. Celkově práce naplňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto práci 

doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

V Brně 26. 5. 2016        

            prof.  JUDr.  PhDr.  Miloš Večeřa, CSc. 

 


