
Posudek rigorózní práce mgr. et mgr. BORISE ŠALAKA

APELAČNÍ SOUD V PRAZE VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ

Rigorózní práce Borise Šalaka mapuje vývoj apelačního soudu v Čechách v období od 
tereziánských reforem do předbřeznové doby, poněkud tedy přesahuje období vymezené 
titulem. Těžiště práce leží nicméně v letech vlády Marie Terezie a Josefa II. Vnitřní mezníky 
pak představuje rok 1753, kdy byl zřízen druhý apelační soud v českých zemích se sídlem 
v Brně, a zejména rok 1783 (toto datum „dělí“ Šalakovu práci na dvě výrazně oddělené části), 
kdy v důsledku josefínské reformy soudnictví změnil tento soud nejen své jméno (na 
všeobecný apelační soud), ale hlavně svou působnost, a v důsledku toho do jisté míry i své 
postavení v soudním systému monarchie. Autor navíc plně respektuje širší vývojový kontext a 
přehledně shrnuje i starší stav, nejsou tedy ohraničující data žádným dogmatem.

Ačkoliv tématem práce je vývoj významné soudní instituce, jejíž kompetence nutně reflektují 
dobový právní systém, jde zajisté o práci mezioborovou (dějiny práva i dějiny správy), 
především však správně historickou. To určilo i autorovu metodu, kterou je systémová 
analýza, vždy s následnou přehlednou partií jež popisuje stav a působnost této vrchní odvolací 
instance. Členění práce je přitom přísně přehledné. Po kapitole o právu a soudnictví následuje 
kapitola o organizaci apelačního soudu a jejích změnách, dále o civilní a trestní působnosti 
soudu, o správě soudnictví v příslušné době a konečně o speciální působnosti soudu jakožto 
hejtmanství německých lén. Toto schéma se v obou částech práce (před a po roce 1783) 
opakuje.

Při své práci autor v přiměřené míře využil fond „apelační soud“ v Národním archivu, 
vzhledem ke stavu poznání, dosud opřeného o několik většinou zastaralých příruček, zvolil 
však Šalak správně především návrat k dobové právní literatuře, a to nejen k legislativním 
kompendiím, ale zejména k dobovým právním sbírkám od Weingartena po první polovinu 19. 
století. 

Výsledkem je na dobové právní terminologii (jejíž interpretace si vyžádala poměrně hluboký 
průnik do dobového jazyka, a to současně v němčině i latině) a dobovém právním myšlení 
založená práce, která může posloužit jako užitečná příručka. Důležité přitom je, že autor 
neustále reflektuje celek soudní správy v příslušném období a správně přitom akcentuje, 
v čem byla úloha AS (respektive VAS) jedinečná nejen vzhledem k jeho instančnímu 
postavení, ale i jako instituce odborné v otázkách jurisprudence (tomuto tématu by ovšem 
bylo užitečné věnovat i více místa) a praktického ověřování právních znalostí a kompetencí 
(zkoušení, dohled) apod. Užitečné jsou také pasáže o hejtmanství německých lén (obecně 
v 18. a ještě více 19. století podceňovanému) a – s ohledem na to, že jde o správu, jež vždy 
také souvisí s diplomatikou – také o kanceláři AS.

Pro účely rigorózní práce autor odstranil drobné formální nedostatky (zejména v citacích), jež 
zůstaly v jeho práci diplomové, obhájené letos v únoru. Přitom rovněž přihlédl k některým 
poznámkám oponenta. Podstatné je doplnění aktuální domácí literatury (Woitschová, 
Personální obsazení pražského apelačního soudu), diplomových prací z FF a PF a také 
několika v diplomové verzi opominutých prací rakouských (Bruno Schimetschek, Der 
österreichische Beamte; Waltraud Heindl, Gehorsame Rebellen), věnovaných obecněji 
dějinám byrokracie. Více autor využil také klasické Kalouskovy práce „České státní právo“.

K případným námitkám mnoho nezůstává, práce byla autorem přehlédnuta a opravena 
poměrně pečlivě (překlepů je opravdu málo, např.: kap. 9, pozn. 3 a 28, dále s. 66). Výhrady 
mám jen k pojmu superintendant [sic!] – v tomto případě nejde o překlep, neboť bylo 
opraveno z původně správného superintendent (s. 25). Jde o státního úředníka nařízeného 



k dohledu nad univerzitou, úřad se objevuje také např. v evangelických církvích. Naopak 
superintendant je pojem z policejního žargonu.

Nejvýznamnější je ovšem rozšíření práce o velmi užitečný exkurz, resp. sondu do konkrétních 
ortelních manuálů apelačního soudu, jež autor analyzoval jak po stránce formální, tak
obsahové. Na vybraném vzorku, totiž jednom vybraném roce – zvolil rok 1778 z ortelních 
manuálů německé řady – se pokusil vyřešit otázku, nakolik byla pravidla (norma) dodržována 
v praktické činnosti úřadu. Přes různá zajímavá zjištění se však ukázalo, že bez spisového 
materiálu, žel nedochovaného, má svědectví samotných ortelních manuálů jen omezenou 
vypovídací schopnost. Důležité ovšem je, že autor tuto sondu do empirického materiálu vůbec 
podnikl a ověřil její možnosti.

Vzhledem k uvedenému navrhuji rigorózní práci Borise Šalaka doporučit k obhájení. Pro 
případ, že práce bude publikována, bych doporučil doplnit ji doplnit slovníčkem právní 
terminologie.

V Praze 19. listopadu 2011 

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
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