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Autorka diplomové práce sepsané na shora nadepsané téma předložila text, 

který naplňuje všechny formální náležitosti uložené pro tento typ kvalifikačních prací, 

a to včetně povinného čestného prohlášení, abstraktů v českém a anglickém jazyce a 

klíčových slov taktéž dvojjazyčně. Práce svým rozsahem 57 stran textu opět splňuje 

formální kritéria počtu normostran. 

  

Stran technického zvládnutí textu práce vyhoví, je prostá překlepů a přehledná. 

Literatura je citována korektně. 

 

Z hlediska struktury se otvírají některé mezery. Téma i práce jsou autorky, 

nicméně je metodologickou otázkou, zda téma nemohlo být rozpracováno v drobně 

jiné proporci, a to i ve vztahu k právu. Mám tím na mysli drobné zúžení 

popisné/analytické části ve prospěch aplikace některých závěrů stran teorií 

společenské smlouvy nejen na současnou ústavní teorii, pojetí fiktivního lidu a jeho 

suverenity, ale třeba na revoluční procesy ve Francii a v severní Americe koncem 18. 

a počátkem 19. století, jakož i směrem k rozvoji politických myšlenek liberalismu, 

konzervatismu a socialismus. Stejně tak stručný nástin vývoje teorií společenské 

smlouvy je natolik stručný, že lze pochybovat o jeho potřebnosti v takovém rozsahu.    

 

K samotnému obsahu nemám žádné zásadní výhrady, text je zpracován 

poctivě, dobře formulačně a logicky posloupně. Výsledkem tak je sice poctivá, ale 

občas mechanická deskripce a analýza zůstávající někdy na povrchu. Na druhou stranu 

shromáždit a formulovat celou řadu myšlenek je také disciplínou, ve které 

diplomantka obstála. Hodnotit je potřebné to, co bylo sepsáno, nikoliv jak bychom 

chtěli, aby to bylo sepsáno.  

 

Závěrem si dovolím formulovat několik otázek k ústní obhajobě: 

1) Lze i u Hobbese hledat liberální východiska? 

2) Jak je to s vypověditelností společenské smlouvy u jednotlivých autorů? 

3) Vidíte v díle Locka a Rousseaua jedinou suverenitu? 
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4) Jak nahlížíte z hlediska společenské smlouvy na vznik ústavy ČR v roce 1993, 

resp. 1992? 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi 

dobře, samozřejmě s výhradou průběhu ústní obhajoby.  

 

 

 

V Praze dne 30. 4. 2019 

 

 

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. 


