
Posudek oponentky 

na  rigorózní práci Mgr. Miroslavy Zlatníkové na téma:

Postavení soudce v právním řádu ČR

Autorka předložila k hodnocení rigorózní práci na shora uvedené téma o rozsahu 115 stran vlastního 

textu. Práce obsahuje povinné i obvyklé přílohy.  Seznam použitých zdrojů je rozsáhlý a vnitřně 

členěný.  

Volba tématu přináší pro autorku řadu úskalí. Především je téma relativně rozsáhlé a jako takové 

může vést ke zpracování metodou pouhého popisu. Do jaké míry  se autorka s nároky tématu 

vypořádala bude předmětem následujícího hodnocení.

Systematika práce  je relativně jednoduchá a přehledná. Práce má dvě hlavní části. První část se 

věnuje vlastnímu tématu práce, druhá pak soudcovské nezávislosti. Vzájemné proporce obou částí lze 

hodnotit jako  adekvátní.

Po stručném úvodu, jak již bylo zmíněno,  se autorka věnuje postavení soudce v právním řádu ČR. Tato 

partie by tedy  měla být komplexním popisem i  analýzou postavení soudce de lege lata. Vnitřní 

systematika  této části práce je poměrně přehledná a logická. Autorka postavení soudce sleduje od 

vzniku funkce soudce, zabývá se jeho právy a povinnostmi a jeho odpovědností a  na závěr se pak 

věnuje zániku funkce soudce.

Pokud jde o vznik funkce, autorka nejprve rekapituluje zákonné požadavky a posléze se zabývá kritérii 

pro úspěšný výkon funkce soudce a v té souvislosti  vyzdvihuje autorka zejména jeden citovaný 

pramen, který ji v tomto směru inspiroval (viz str.12). Poměrně podrobně se autorka zabývá výběrovým

řízením do přípravné služby justičních čekatelů.    Není zřejmé stanovisko autorky  ohledně  zániku 

institutu justičního čekatele s tím, že  předpokladem pro funkci soudce by byla předchozí  praxe ve 

stanoveném  právnickém povolání (viz str. 14). Kladně naopak hodnotím, že autorka pro srovnání 

zařadila poznámky o přípravné službě čekatelů ve Francii a Nizozemí, k jejichž hodnocení se pak vrací  

ve svých úvahách   i později.

V poznámkách věnovaných asistentům soudce se autorka nezabývá jejich postavením v případě, že se 

uchází o funkci soudce. Přidělování a překládání soudce a právní, resp. pracovněprávní, povaha 

funkce soudce jsou předmětem autorčina popisu v další části práce. Tuto partii uzavírají autorčiny 



úvahy, které se především vrací k otázce věku, jakožto podmínky pro vznik funkce soudce a  úvahy

autorky ve prospěch předchozí  praxe, zejm. v advokacii, vyznívají záporně.

Partii věnovanou právům a povinnostem soudce zahajuje autorka krátkou poznámkou k vázanosti 

soudce zákonem, k níž se pak  ve své práci vrací ještě v souvislosti s nezávislostí soudce. Z dalších 

povinností se pak autorka zvláště věnuje povinnosti odborného vzdělávání soudce a připomíná přitom

nález Ústavního soudu ČR k této otázce. Fundovaně jsou zpracovány poznámky věnované 

problematice hodnocení soudce. Další úvahy jsou věnovány odpovědnosti soudce a autorka se zabývá 

nejen odpovědností právní, ale i odpovědností etickou. V souvislosti s kárnou odpovědností autorka  

zařadila několik vybraných případů.  K nim se pak autorka vrací k závěrečných poznámkách 

k odpovědnosti soudce, v nichž vyslovuje své postoje k některým   diskutovaným otázkám (např. 

k majetkovým přiznáním soudců). Zánik funkce soudce je předmětem autorčina zájmu v poznámkách, 

které následují.

První část hodnocené práce pak uzavírají komentáře k postavení Soudcovské unie ČR a k reformním

záměrům pro období let 2008 - 2010.

Druhá část rigorózní práce Mgr. M.Zlatníkové se zabývá nezávislostí soudce. Důvody, proč tak autorka 

učinila, vyplývají především z úvah vyslovených na str. 78. Autorka připomíná zakotvení  soudcovské 

nezávislosti v dokumentech mezinárodní povahy, zabývá se nezávislostí soudců (střety nezávislosti se 

společenskými zájmy a jejími zárukami)  a státní správou soudu, kterou považuje za  problém 

nezávislosti soudců.

Spíše než o komplexní teoretický rozbor se zde jedná o soubor  autorčiných poznámek k vybraným 

otázkám, které považuje za klíčové.  Například ze záruk soudcovské nezávislosti jsou podrobněji 

komentovány jen některé z nich. Přesto považuji autorčiny  úvahy za zasvěcené, jimiž prokazuje hlubší 

zájem o oblast, kterou si pro svou práci zvolila.  Partie věnovaná správě soudnictví (jejíž název 

naznačuje autorčin postoj), je zpracována podrobně a zasvěceně. Autorka rovněž zařazuje  poznámky, 

které přibližují modely soudcovské samosprávy ve vybraných zemích. Poznámky se však neopírají o 

autentické zdroje a  nejsou zcela aktuální. I tuto část uzavírají autorčiny shrnující a argumentující   

zasvěcené úvahy. 

Ve své práci autorka prokazuje znalost platného práva, schopnost jeho kvalifikované analýzy a  stejně 

tak schopnost samostatné práce s vhodně vybranými prameny. 



Závěr:

Celkově hodnotím rigorózní práci Mgr. M. Zlatníkové jako práci, která je zdařilým zpracováním 

rigorózního úkolu. Práce svým rozsahem, obsahem i způsobem zpracování splňuje požadavky kladené 

na tento druh prací a je proto způsobilá být předmětem ústní obhajoby.

V Praze dne 20. června 2011

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

  




