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Posudek oponenta na disertační práci JUDr. Pavly Kučerové „Aplikace práva soudem 

z právně-sociologické perspektivy“ 

 

Již více než sto let se snaží sociologie práva překonat úzký pohled právního 

pozitivismu na problematiku aplikace práva soudem. Pokouší se ukázat, že aplikaci práva 

nelze pojímat jen jako pouhý subsumpční úsudek soudce na bázi sylogismu, ale že jde o 

proces daleko složitější. Ten v sobě podle ní spojuje rovinu poznávací, hodnotící a volní a 

nese otisk faktorů subjektivních (osoba soudce, jeho schopnosti, vzdělání a charakterové 

vlastnosti) i objektivních (aplikační kontext utvářený vlivy okolí, očekáváním stran i postojem 

veřejnosti). 

Přirozeně, že se při těchto úvahách klade otázka, zda je vůbec soudce schopen 

objektivně poznat skutkový stav, určit správně právní normu a tu odpovídajícím způsobem 

vyložit a podle ní rozhodnout. Mnozí mají za to, že tomu všemu soudce může dostát. Jiní – a 

není jich málo – jsou spíše skeptičtí a zpochybňují možnost poznat pravdu v soudním procesu. 

S ohledem na různé vlivy působící na soudce nevěří ve spravedlnost soudního rozhodování, 

ba ani v soudcovskou nezávislost. Extrémní jsou názory některých stoupenců amerického 

právního realismu hlásající, že o tom, co je právo, rozhoduje soudce, a dále pak empirické 

výzkumy behaviorální jurisprudence snažící se prokázat, že nic jako soudcovská nezávislost 

neexistuje. 

Do této dosud neuzavřené a vlastně nikdy nekončící diskuze se rozhodla přispět i 

JUDr. Pavla Kučerová svou disertační prací nazvanou „Aplikace práva soudem z právně-

sociologické perspektivy“. Vzhledem k tomu, že autorka působí jako soudkyně okresního 

soudu, byla tato volba tématu i logická. Fakt, že šlo také o volbu správnou, potvrzuje hlavně 

styl napsání práce. Ten má daleko ke kabinetním úvahám, k „filozofování od stolu“, ale opírá 

se o četné praktické zkušenosti doktorandky, které jsou vhodným způsobem podloženy 

teoreticky. 

P. Kučerová vytvořila práci, která se z větší části nezabývá bezprostředně procesem 

aplikace práva, ale daleko více jeho kontextem s důrazem na personální a organizační 

aspekty. Její pohled na problematiku je tedy spíše pohledem sociologie institucí než přímo 

sociologie práva. S ohledem na název práce si můžeme položit otázku, zda se tak autorka 

poněkud neodchýlila od tématu. Oponent sám si však nemyslí, že by k tomu došlo. Domnívá 

se, že to je autorčin záměr a že tím prezentuje své stanovisko. Faktory, kterým se v práci 

věnuje, pokládá za to, co ovlivňuje vlastní rozhodovací činnost soudců především. 



 2 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část, tj. úvod, uvádí do problematiky a vytyčuje 

cíle práce. Autorka v ní připomíná také absenci právněsociologického výzkumu fungování 

našich soudů. Těžiště práce představují části dvě a tři. V části dvě se autorka věnuje postavení 

soudců a ostatního soudního personálu. Seznamuje čtenáře s dvěma základními modely 

justice – meritokratickým a kariérním. V komparativním pohledu jdoucím napříč právními 

kulturami jsou zmapovány základní rozdíly mezi nimi, jejich výhody i slabá místa. Autorka 

na příkladu celé řady zemí ukazuje různé nuance v nabývání a pozbývání soudcovské funkce. 

Důkladně se věnuje problematice osobnostních a odborných nároků na soudce. Řeší otázku, 

jak nejlépe soudce a další zaměstnance soudů motivovat. Konstatuje, že nezávislost soudců 

není samoúčelná a že ji vyvažuje soudcovská odpovědnost. Třetí část práce je zaměřena na 

soudnictví jako systém tvořící rámec soudcovského rozhodování. Do centra pozornosti 

autorky se nejprve dostávají problémy správy justice. Přehledně je zde popsán současný stav 

v této věci u nás i v cizině. Autorka se kriticky zamýšlí nad přednostmi i nedostatky 

jednotlivých variant správy soudnictví. Zdůrazňuje nebezpečí „zapouzdření“ justice, které by 

nastalo při svěření veškeré správy a personálních agend orgánu složenému jen ze soudců. 

Stejně kriticky se autorka zabývá reformou české justice. Podle ní je celá záležitost více věcí 

slov než činů. Snaha reformovat soudnictví naráží na nepochopení a stereotypy v práci soudů. 

Celková vize modernizace justice vůbec schází. Dílčí reformní kroky (např. elektronizace) 

často výkon agendy jen ztěžují. Na závěr třetí části nalezneme pojednání o byrokratizaci 

justice a o jejích nejvýznačnějších projevech. Autorka soudí, že tento trend je jedním 

z projevů špatného fungování justice, příčinou toho, proč se lidé nejsou schopni orientovat 

v soudních sporech. Soudy tak přestávají plnit svůj základní úkol: poskytovat ochranu 

porušených práv. 

Pokud mám zhodnotit úroveň práce, nezbývá než konstatovat, že se jedná o dílo 

zdařilé. Práce vychází z naší i cizí literatury (anglicky psané). Přináší cenné poznatky o práci 

justice, a to u nás i v zahraničí. Závěry autory jsou akceptovatelné a dobře odůvodněné. 

Z hlediska jazykového a technického nelze práci nic podstatného vytknout. 

Připomínky vznáším následující: 

1) V práci chybí alespoň základní informace o aplikaci práva soudcem a jejích 

zvláštnostech, jakož i o rozhodovacích procesech s tím spojených. 

2) Práce se měla pokusit klasifikovat (nejlépe hned na začátku) možné vlivy na 

soudcovské rozhodování. 
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3) Záslužné by bylo rozebrat přínos nejvýznamnějších škol zabývajících se 

soudcovským rozhodováním (zejména amerického právního realismu a behaviorální 

jurisprudence). 

4) Autorka měla zaujmout stanovisko k často prezentovanému názoru o krizi justice 

potažmo celého práva. 

5) Nevyužity zůstaly některé základní domácí práce: Macková, A.: Nezávislost 

soudců. Praha 1998. Kysela, J. (ed.): Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro 

Českou republiku. Praha 2008. 

Práci pro její kvalitu doporučuji k obhajobě. 

 

 

Praha, 28. 11. 2011                                                     Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 


