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Jméno: JUDr. Tomáš Friedel 
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Přítomni: Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., předseda komise, doc. JUDr. PhDr. 

Jan Wintr, Ph.D., doc. JUDr. František Cvrček, CSc., členové komise, Prof. 

JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D., 

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

 

Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a konstatoval, že byly 

splněny všechny podmínky ke konání ústní obhajoby, včetně publikování práce. 

Poté doktorand přednesl úvodní slovo a představil svou práci. Hovořil o 

zaměření práce a dále vysvětlil způsob jejího zpracovávání a členění. V závěru 

prezentoval výsledky práce, ke kterým dospěl. 

 

První oponent prof. Večeřa doporučil práci k obhajobě. Vyjádřil názor, že autor 

nebyl příliš ambiciózní. Konstatoval, že za nejcennější část práce považuje třetí 

kapitolu, která přináší faktické (empirické) poznatky. Vytkl doktorandovi, že 

jeho práci chybí ucelenost, naopak pochválil snahu o hledání a nasazení, čtivost 

textu a práci s literaturou. 

       

Druhý oponent doc. Maršálek předložil kladný posudek. Vyslovil názor, že 

uvítal autorovo objasnění otázky, za co vlastně právníci odpovídají. Oponent 

ocenil komparativní a statistické metody a využití zahraniční literatury. Naopak 

vyjádřil připomínky k absenci historického rozměru práce a disciplinární 

pravomoci u právníků v minulosti.  Litoval také skutečnosti, že autorovi v práci 

chybí rozbor velkých kauz (např. justiční mafie a selhání některých soudců) a 

vyslovil kritický postoj k opomenutí tlaku občanských společností na justici. 

 

Uchazeč reagoval na dotazy a připomínky oponentů. 

 

Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel doc. Kysela (k osobě doktoranda, 

k otevřenosti jeho práce a k rozsahu pojmu profesní etika), doc. Wintr (otázka 

do jaké míry lze připustit expresivnější vyjadřování soudce k významnějším 

věcem), prof. Večera (etické kodexy a upravování morálky právem), prof. 

Gerloch (k právu a morálce obecně, k profesní etice a jejímu vtělení do podoby 

vnitřních předpisů, k hierarchii oblíbenosti profesních povolání v očích 

veřejnosti, k podjatosti soudce), doc. Maršálek (přiznání svobody projevu při 

výkonu funkce právníka), doc. Kysela (omezení svobody projevu), Mgr. Friedel 

(internet jako veřejný prostor, svoboda slova a její šíře k možnosti vyjadřování, 



nejvýraznější excesy jako důvod k právnímu postihu, kárná odpovědnost ve 

vztahu k profesní etice).   

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 6/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D. 
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