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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Téma je aktuální a relativně nové, byť se v posledních letech objevuje vícero prací, které se snaží 
analyzovat soudcovské rozhodování, zejména rozhodování Ústavního soudu z jiných než právně 
dogmatických hledisek. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
Za prací určitě stojí ohromné množství práce spojené s analýzou a indexací judikatury. V tomto 
smyslu je náročnost přímo nebetyčná. Z teoreticko-právního pohledu je to však slabší, skutečné 
právně teoretické pojednání vidím jen na prvých devíti stranách části prvé disertace. Jinak je 
náročnost práce spojená spíše s důrazem na patřičnou indexaci a zpracování judikatury do 
„předpřipravených škatulek“.  
 
3. Formální a systematické členění práce 
Bez výhrad. 
 
4. Vyjádření k práci 
4.1. Splnění cíle práce 
Cíl práce, jak ho vymezil autor, byl bezesporu splněn. Tedy práce skutečně detailně prozkoumala 
politické aspekty rozhodování Ústavního soudu a jeho soudců během necelých tří dekád jeho 
existence. V tomto pohledu je zatím nejdetailnější prací na toto téma, která byla v české literatuře 
k tomuto tématu kdy sepsána. 
 
4.2. Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 
Autor nesporně postupoval samostatně, práce je originální, nová, v žádném případě není 
plagiátem. 
  
4.3. Logická stavba práce 
Práce má nejprve teoretickou část (část prvá), poté detailně popisuje český systém přezkumu 
ústavnosti zákonů (včetně jeho historie). V části třetí popisuje metodologii zpracování judikatury, 
část čtvrtá a pátá tvoří jádro práce, tedy detailní popis analýzy judikatury z hlediska její politické 
a ideologické profilace. Práce končí závěrem.  
 
4.4. Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 
Práce se zdroji je v pořádku, zejména v prvé kapitole. V kapitolách, kde autor přináší svou analýzu 
judikatury, logicky zdroje chybí, protože je to autorovo originální zpracování masy dat. 
 
Ovšem v druhé kapitole, kde je popisována historie a současnost českého ústavního systému, je 
literatury pomálu, byť k tomuto tématu byla publikována řada prací též anglicky [včetně mých 
prací, srov. naposledy Reasoning of the Czech Constitutional Court, in: Jakab, Dyevre, Itzcovich 
(eds.), Comparative Constitutional Reasoning, Cambridge University Press 2017, s. 199-236, 
v této knize by se mu hodila též teoretická kapitola prof. Jakaba, který pohlíží na interpretaci 



  

ústavy ústavními soudy z velmi zajímavé stránky a nabízí zajímavou metodologii též pro našeho 
disertanta].  
 
Obecně doporučuji, pokud již disertant píše anglicky, že by měl preferovat pro citaci rovněž práce 
psané anglicky – jde samozřejmě o úhel pohledu a zohlednění toho, co si může přečíst možný 
čtenář práce, kterým bude zpravidla někdo, kdo česky neumí. 
 
4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Hloubka provedené analýzy, ve vztahu k tématu, jak jej disertant vymezil, je zcela vyčerpávající. 
 
4.6. Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava práce je perfektní, grafy a tabulky jsou přehledné, v tomto ohledu nelze mít žádné 
připomínky.  
 
4.7. Jazyková a stylistická úroveň 
Práce je sepsaná anglicky, což bylo nesporně náročnější pro zpracování. Autorova angličtina je na 
dobré úrovni, není však úplně perfektní, překlady některých českých termínů jsou přinejmenším 
problematické.  
 
Zaráží neznalost anglické terminologie – autor např. neví, že vedle disentu existují tzv. konkurence 
(concurring opinion), proto angličtina nehovoří o „disentu do odůvodnění“, ale o „concurring 
opinion“ (s. 60 a 61). 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Obecně je práce jistě zajímavá a přináší nové objevy a nová fakta, z nichž budou určitě vycházet i 
další autoři, kteří píší o politickém směřování judikatury českého Ústavního soudu. Zpracování 
v angličtině umožňuje z práce vycházet i početné řadě cizozemských autorů, kteří na toto téma 
obecně píší.  
 
Co mi v práci chybí, je přece jen trochu více nápadů, jak problému přílišné politizace rozhodování 
Ústavního soudu čelit. Autor tomu věnuje několik řádků na konci práce. To je škoda, přece jen 
bych čekal, že autor snese v disertační práci nejen poznatky o politické povaze rozhodování 
ústavního soudu, ale též nabídne nějaké úvahy de lege ferenda. 
 
Z dílčích připomínek uvádím následující. 
 
Autor vychází z některých problematických tezí: např. z toho, že prezident Zeman je levicový a 
prezident Klaus byl pravicový (s. 11). Obecně je podle mne nesprávné říkat, že současný prezident 
Miloš Zeman reprezentuje ideologii ČSSD. Již dávno není členem této strany a mnohé jeho kroky 
jsou spíše konzervativní (např. postoj k sňatkům osob stejného pohlaví, práva LGBT, rovnost a 
diskriminace, apod.) či ekonomicky pravicové (názory na problematiku exekucí), event. ve vztahu 
k zahraničí je dokonce pravicovým „jestřábem“ (např. názory ve vztahu k Izraeli či k zahraničním 
intervencím zejména do arabského a obecně islámského světa). Podotýkám, že do jisté míry 
nepřesné je ideologické hodnocení též u prvých dvou prezidentů (srov. např. názory prezidenta a 
dříve premiéra Klause na regulaci nájemného z bytů či privatizaci bank), u třetího prezidenta jde 
však zjevně o karikaturu. Uznávám nicméně, že ze tří zkoumaných prezidentů se Zeman jeví 
„nejlevicovější“. 
 
S. 18 a 19 a expozé do komparativní literatury a analýzy vlivu politické ideologie na rozhodování 
soudů: nedá se to jednoduše vysvětlit jako rozdíl mezi americkým právem, jako unikátně 



  

zpolitizovaným právním systémem (což je dáno jeho povahou, výukou amerického práva na 
univerzitách apod.), a zbytkem světa (disertant zde uvádí jako příklad Kanada a Španělsko), kde 
je pohled na právo mnohem více apolitický?  
 
Historický exkurz je zkratkovitý – prvorepublikový nejvyšší správní soud navazoval především 
na starorakouský vídeňský správní soud (někdy v češtině nazývaný též správní soudní dvůr), jen 
v menší míře na říšský soud. Na s. 33 a 34 pak čtenář nalezne nepřesnost, ze tří českých prezidentů 
byl jen ten současný (opakovaně) zvolen přímou volbou.  
 
Na s. 60 vidím metodologický problém: soudce může hlasovat proti, ale současně – z nejrůznějších 
důvodů – nevyužít právo napsat disent. Pak se ale nikdo nikdy nedozví, zda soudce disent uplatnil. 
 
Na závěr kladu otázku, které se sice disertant několikráte dotkl, nicméně by bylo dobré se o ní 
pobavit i při obhajobě. Nakolik jsou proměny v  rozhodování ústavního soudu z politického a 
ideologického hlediska důsledkem rozdílné politické ideologie prezidenta a nakolik odráží 
proměňující se dobu? Např. 90. léta lze charakterizovat vypjatým antikomunismem a obecně 
negací předchozí doby (proto je tolik soudců z té doby dle autorovy metodologie pravicových), 
respektive tehdy jednoznačně dominovala liberální až neoliberální ideologie, spjatá se slavnou 
fukuyamovskou tezí o konci dějin (odtud „liberálnost“ řady soudců z té doby). Po roce 2008 se 
tento konsensus rozpadá, nastupují populistická hnutí a upadá klasický ústavní liberalismus. 
Nenastaly by tedy proměny, o kterých autor píše, vlastně s jakýmkoliv prezidentem?  
 
Soudci vycházejí ze společnosti, nepadají z nebes (či z Marsu), proto nezbytně reflektují 
pohybující se společenský diskurs a proměňující se politický mainstream. Nikoliv proto, že by 
chtěli nadbíhat politice či politikům, ale proto, že svou existencí ve společnosti vstřebávají právě 
onen mainstream a to, co je ve společnosti normální, respektive je považováno za normální. 
Všimněme si, že tam, kde ústavodárce společnosti nedůvěřuje, dává povinnost, aby soudci 
ústavního soudu přicházeli z jiných systémů, neměli státní občanství apod. (viz ústavní soud 
Bosny a Hercegoviny). 
 
 
Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
 
 
V Praze dne 14. června 2020 
 

_________________________ 
oponent 


