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Autorka zvolila velmi aktuální téma, které je zejména po roce 1989 diskutováno nejen 
v odborných kruzích, ale je předmětem pozornosti médií včetně bulváru. 

Autorka se snažila v podmínkách diplomové práce ani na jeden aspekt tématu nezapomenout 
a práci vhodně osvěžila i srovnání postavení soudce ve Švýcarsku. Práce je doplněna i 
tabulkami se statistickými údaji. 

Autorka se v práci postupně dotýká jednotlivých okruhů problematiky, často i společensky 
citlivých, jako je zejména snaha justice o úplnou procesní samosprávu, prakticky 
s vyloučením moci výkonné. Zde, ale i jinde autorka jen necituje a povrchně nekomentuje, ale 
zastává zdůvodněný názor. Dále se dotýká tématu nezávislosti a nestrannosti soudů, kde je 
často jen tenký předěl. 

S prací a výběrem tématu jsem velmi spokojen a v rámci obhajoby, kterou doporučuji, 
nabízím k diskusi jedno z těchto témat: 

Jaký je vztah mezi zákonnou povinností mlčenlivosti soudce a informacemi pro veřejnost, 
které jsou již řadu let poskytovány mluvčím jednotlivého soudu, když do té doby byly 
jakékoli informace odmítány s odkazem na skutečnost, že spor nebyl ukončen¨? 

Jaký je názor autorky na možnost oznámit jako přestupek příslušnému správnímu orgánu, 
když tvrzeným přestupkem je chování soudce v jednací siní vůči účastníkům řízení a přítomné 
veřejnosti? Je takové chování ve světle novelizace zmíněné v práci projednatelné jako 
přestupek nebo musí být posouzeno jako kárné provinění soudce ? Podotýkám, že v praxi 
jsem se s tímto případem setkal. 

V případě, že by byl zrušen zvláštní soud na určité úrovni (např. to byl bývalý Krajský 
obchodní soud), je možné proti vůli soudce jej trvale přeložit na soud nižšího stupně ? 

Jak chápe autorka hranici mezi soudcovským dotvářením práva a deklarovanou nemožnosti 
měnit text zákona ? Zde narážím na judikaturu Ústavního soudu, autorce jistě známou. 



Jak jsem již uvedl, práci jako velmi zdařilou hodnotím stupněm : Výborně 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 16.8. 2013 

 

 


