Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách
československé a české státnosti)
Abstrakt
Předložená práce je zaměřena na ideu humanity v moderním právním řádu ve
vybraných etapách československé a české státnosti. Hlavním cílem této práce je
analysovat, jak by bylo vhodné změnit Ústavu České republiky z pohledu humanitního
a v závislosti na tom podle Legislativních pravidel vlády vytvořit návrh konkrétních změn
Ústavy České republiky.
Autor práce k vytčenému cíli dochází za pomocí metod analytické, syntetické
a historické. Práce je z logického důvodu rozdělena na část všeobecnou a část zvláštní,
přičemž se skládá z šesti kapitol, kdy každá z nich pojednává o jednotlivých aspektech
zvoleného tématu. Kapitola první je úvodní a obsahuje vymezení některých právních
pojmů a myšlenkových kategorií užitých v této práci. Nejdůležitějšími myšlenkovými
kategoriemi jsou idea humanity, demokracie, stát, ústava a lid.
V kapitole druhé autor popisuje genesi a stručný historický vývoj ideje humanity.
Mezi klíčová historická období lze zařadit antiku, středověk a dobu osvícenství.
Z nejvýznačnějších humanistů v této práci zmíněných lze uvést Sókrata, Aristotela,
Panaitia z Rhodu, Senecu, Konfucia, Mistra Lao-c´, Marsilia z Padovy, Mistra Husa,
Rousseaua, Kanta a Masaryka.
Kapitola třetí je zaměřena na na ideu humanity v československých a českých
konstitučních dějinách. Zvláště je analysován vznik Československa a jednotlivé ústavy,
tj. ústava z roku 1918, 1920, 1948, 1960 a 1992.
Ve čtvrté kapitole se autor zaobírá humanitními aspekty vybraných ústav
evropských států (např. Polsko a Portugalsko), neboť komparativní pohled je užitečný
předtím než se změ ní ústava samotná.
Úvahy nad Ústavou České republiky z pohledu de lege lata jsou obsaženy
v kapitole páté, přičem byla identifikována některá její problematická místa, jako
například nedostatek ideového základu, nesprávné pojmy, porušení zásady pouvoir
constituant atp. Tato kapitola je výchozím bodem pro další kapitolu.
V poslední kapitole je předkládán návrh některých důležitých změn Ústavy České
republiky, především se jedná o instituty přímé demokracie, jako je referendum nebo
občanská zákonodárná iniciativa.

Závěr práce je ten, že idea humanity je důležitým prvkem moderního právního
řádu.
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