
Posudek vedoucího práce na práci Veroniky Bajzíkové s názvem „Etická pravidla chování 
soudců v České republice“ 

 

Diplomantka pro svoji práci zvolila téma soudcovské profesní etiky. Vedla ji k tomu osobní 
motivace (právě soudcovské povolání v ní vzbuzuje největší vážnost, soudci pro ni vždy 
„představovali úctyhodné, moudré, morálně založené lidi, kteří vždy poznají, kdo mluví pravdu a 
kdo ne“) i snaha přispět do debaty o profesní soudcovské etice a „zpracovat co nejucelenější 
publikaci v oblasti soudcovské profesní etiky, jak je to v rozsahu diplomové práce možné“. Debata 
o profesní etice soudců je totiž, jak autorka při psaní zjistila, méně rozvinutá, než by bylo možno 
očekávat. Jeden autorčin doklad za všechny: o profesní etice soudců neexistuje žádná ucelená 
publikace. 

Je třeba rozhodně ocenit autorčinu odvahu psát o tématu, které je v právnické literatuře méně 
zpracované než témata jiná. Jedná se přitom nepochybně o téma velmi důležité, dokonce by se 
dalo říct, že o téma stále důležitější, neboť reálná moc soudcovského stavu neustále narůstá 
v důsledku toho, jak je stále více oblastí lidského života i života státu rozhodováno právě soudci. 
Nezanedbatelný vliv na postavení soudců může mít i zvažované zřízení soudcovské rady, která by 
se podílela mj. i na jmenování soudců.  

Diplomanta ve své práci postupně vysvětluje základní pojmy (etika, profesní etika), popisuje 
postavení soudce v právním systému České republiky a podrobně rozebírá etické zásady, které 
soudcům stanovují profesní etické kodexy, i následky porušení těchto norem. V závěrečné kapitole 
potom srovnává tyto etické kodexy s profesními normami regulujícími advokátskou profesi. 

Autorka píše dobře srozumitelným, nekomplikovaným jazykem. Práci přehledně a logicky člení, 
pracuje s dostatečným množstvím dostupných odborných zdrojů, ze kterých dostatečně a uváženě 
cituje. Při psaní si počínala samostatně, práci konzultovala a dokázala reagovat na komentáře, 
které z konzultací vzešly. 
 
Ve značné části své práce popisuje relevantní ustanovení právních i profesních předpisů, ke 
kterým dodává i své vlastní postřehy a svoji analýzu. Hloubka zpracované analýzy by nepochybně 
mohla být větší, podobně jako by práce více mohla pracovat se situací v zahraničí. V některých 
částech autorka spíš jen položí otázky, než že by na ně našla uspokojivou odpověď (např. u složení 
soudcovských rad). Jelikož se ovšem jedná o práci diplomovou (a nikoli např. disertační), je třeba 
hloubku provedené analýzy považovat za uspokojivou.  
 
Celkově se jedná o slušně zpracovanou práci, která si zaslouží být připuštěna k obhajobě a která 
v jisté míře opravdu přispívá do málo rozvinuté publikační činnosti v oblasti profesní soudcovské 
etiky. 
 
Závěrem doplním ještě jednu otázku. Autorka srovnává soudcovskou profesní etiku s etikou 
advokátskou. Proč nezvolila pro své srovnání (také) porovnání s etikou státních zástupců, notářů či 
podnikových právníků? 
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