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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Práce zkoumá fenomén lustrací na Ukrajině po roce 2014. Zasazuje je do kontextu debaty o tranzitivní 
spravedlnosti, sleduje dále jejich genezi, přibližuje jejich obsah s důrazem na samotnou implementaci a podává 
jejich právní zhodnocení opírajíc se o stanoviska příslušných externích orgánů justice. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Téma ukrajinských lustrací našlo doposud jen minimální zpracování v akademické literatuře jak na Ukrajině, tak
ve světě, o českém prostředí nemluvě. To kladlo na diplomanta zvýšené nároky co do sběru dat. Vysoce v této 
souvislosti oceňuji, že se kvůli svému diplomovému zadání neváhal naučit ukrajinsky. Práce se opírá 
v rozhodující míře o vlastní vyhodnocení primárních zdrojů ukrajinské provenience, především národní 
legislativy, judikátů, stenografických zápisů jednání parlamentu, úředních rejstříků aj. Pro zasazení do 
regionálního kontextu obsahuje i přehled normativní základny kontrastovaných zemí včetně České republiky, 
Slovenska, Polska a pobaltských republik. Heuristická základna, co se primárních zdrojů týče, je naprosto 
impresivní. I jejich vyhodnocení je vzhledem k absenci sekundární literatury v rozhodující míře výsledkem 
autorovy vlastní výzkumné činnosti. I díky tomu mohou být závěry práce přínosem pro naše poznání v oblasti 
tranzitivní spravedlnosti v regionu střední a východní Evropy. Nejsem si vědom existence jiné podobně 
koncipované práce na toto téma. 
Práce je logicky členěna na úvod, čtyři kapitoly a závěr, přičemž každá z kapitol slouží naplnění stanoveného 
výzkumného cíle, jak si jej autor vytyčil. Autor dochází k závěru, že i přes nesmírně ambiciosní záběr, který by 
v řadě ohledů neobstál ve světle závazků Ukrajiny podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 
nebylo prokázáno, že by ukrajinské lustrace dotčené jednotlivce poškozovaly na právech, což je dáno v prvé řadě
problémy s jejich implementací. 
Drobné připomínky: 
Kapitolu 2, podávající historický kontext, by stálo za to opřít více o některou ze zavedených syntéz k dějinám 
Ukrajiny po roce 1991 (z těch nejlepších např. Wilson, Kasjanov). Autorem často využívané populárně naučné 
Dějiny Ukrajiny z nakladatelství Lidové noviny pro tyto konkrétní účely nejvhodnějším titulem dost možná 
nejsou. Pomohlo by to navíc i podtrhnout areálový aspekt předkládané studie; ta by jinak mohla být v klidu 
předložena i jako závěrečný výstup v některém z oborů práva. 
Měřit důvěru ukrajinské veřejnosti v instituce demokratizujícího se státu ve vazbě na provedené lustrace by 
vyžadovalo daleko formalizovanější aparát, tak aby šlo činit soudy stran platnosti této hypotézy. Pouhé 
vyhodnocení výsledků dostupných průzkumů veřejného mínění pro potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy 
podle mého názoru nepostačuje. Je pochopitelné, že autor může pracovat pouze s těmi daty, která má k disposici.
Musí si být ale vždy vědom omezení s tím spojených. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce by snesla jedno dodatečné přečtení kvůli editaci ze strany rodilého mluvčího. Drobné nepřesnosti a 
nekonsistence v gramatice a syntaxi (opakovaně např. rather then místo than; chybná interpunkce před 
kvalifikujícími větami vztažnými), přepisu místních reálií (opakovaně např. Tymoschenko místo 
Tymoshenko) se v textu vyskytují. Styl výkladu adekvátní. Formální úprava v normě. Odkazování na zdroje 
velmi pečlivé. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):



Velmi positivní dojem. Myslím, že po proškrtání "školských pasáží" a pročištění by hlavní část práce bylo 
možno předělat do podoby odborného článku, který by mohl být nabídnut k publikaci v příslušně zaměřeném 
akademickém periodiku. 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 
posun od původního záměru apod.)

Práce, zejména základní nastavení výzkumného rámce a vytěžovaná datová základna, byla se mnou průběžně 
konzultována. Autor reflektoval vznesené podněty a připomínky, aniž by ho to omezovalo v jeho samostatnosti a
tvůrčím přístupu. 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Vaše zhodnocení ukrajinských snah o vyrovnání s minulostí komunistického totalitarismu, korupce a 
Janukovyčova režimu vyznívá docela nepovzbudivě. Kde se tedy podle Vás stala chyba a co se mělo udělat 
jinak? Co Ukrajině chybělo oproti zkušenosti jiných zemí střední a východní Evropy, kde lustrace proběhly 
s větším úspěchem a hlavně naplnily stanovený účel - tj. chránit nově demokratické zřízení, zamezit možnost 
vydíratelnosti nejvyšších představitelů a zvýšit veřejné povědomí o minulosti osob zastávajících řídící funkce ve 
státě? 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit stupněm výborně (A). 

Datum: 24. května 2018 Podpis:

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


