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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Téma autora, který zkoumá politický charakter soudního přezkumu ústavnosti, není nikterak nové. 

Ba naopak, představuje ústavněprávní evergreen. Autor však přistupuje k tomuto tématu 

neotřelým způsobem – zaměřuje se na empirické zkoumání vlivů mimoprávních faktorů (zejména 

ideologických vlivů) na rozhodování soudců Ústavního soudu České republiky. Tento přístup je o 

to cennější, že empirické disertace jsou stále na (nejen českých) právnických fakultách stále 

výjimkou. Autorovi se podařilo získat celou řadu nových primárních dat, které přehledně podal 

formou grafických schémat a tabulek. Řada těchto poznatků je velmi aktuální, a to jak s ohledem 

na rychle se blížící přechod z „třetího“ Ústavního soudu na „čtvrtý“ Ústavní soud v ČR (v letech 

2023-2024), tak s ohledem na nedávné politické útoky na ústavní soudy v Orbánovském 

Maďarsku a Kaczyńskiho Polsku (stranou by neměl zůstat ani pokus o dosazení Roberta Fica na 

Ústavný súd SR a jeho následné „vyhladovění“). 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Zpracování takto komplexní empirické studie klade mimořádné nároky na teoretické znalosti, 

včetně kódování a regresní analýzy. Použité metody považuji za adekvátní. Detailnější připomínky 

uvádím souhrnně ve svém vyjádření k práci v bodě 4 mého posudku. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je vystavena systematicky a její členění dává smysl. Jádro práce se skládá ze 5 kapitol – 

obecného představení teorie měření politického charakteru soudcovského rozhodování (kapitola 

I), rozboru ústavního soudnictví v Československu a v  novodobé samostatné české historii 

(kapitola II), konkrétní metodologie užité ke zkoumání vlivů vybraných mimoprávních faktorů na 

rozhodování soudců Ústavního soudu ČR (kapitola III), zkoumání vlivů vybraných mimoprávních 

faktorů na rozhodování soudců Ústavního soudu ČR v abstraktní kontrole norem (kapitola IV) a 

v řízení o ústavních stížnostech (kapitola V) a závěru.  

 

Z formálního a stylistického hlediska uvádím následující podněty. 

(1) Ke grafům v přílohách bych doplnil detailnější legendu. 

(2) Odkazy na právní předpisy (například na konkrétní články Ústavy) bych přesunul 

z hlavního textu do poznámek pod čarou. V hlavním textu působí tyto odkazy rušivě a 

„lámou“ text, který se pak špatně čte.  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Práci považují za zdařilou empirickou studii o rozhodování soudců Ústavního soudu ČR, která 

přináší celou řadu nových poznatků, které bude odborná právnická veřejnost muset vstřebat a 

reflektovat. 
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Níže uvedené připomínky uvádím primárně jako podněty pro autora, pokud se rozhodne svou práci 

publikovat, ať už formou časopiseckých článků či monograficky: 

 

(1) Název práce „The Political Character of Constitutional Review“ je poněkud zavádějící, 

neboť od ní čtenář očekává daleko širší záběr než „jen“ případovou studii o Ústavním 

soudu ČR. Tomu nepomůže ani podtitul práce „případ Ústavního soudu České republiky“ 

(který na titulní straně chybí) – skutečnost, že se autor věnuje výhradně českému ústavnímu 

soudnictví musí být v hlavním názvu práce. Navíc případová studie musí být případem 

něčeho? To mě přivádí k dalším dvěma poznámkám. 

 

(2) Autor nevysvětluje, proč je zrovna Ústavní soud České republiky vhodným případem ke 

studii politického charakteru soudního přezkumu ústavnosti. Jinými slovy, v čem je Česká 

republika teoreticky zajímavá? Možných rámování práce je více – například jsme jediná 

postkomunistická země s „americkým modelem“ výběru ústavních soudců nebo jediná 

země Visegrádské čtyřky, jež nezažila od roku 1989 (na rozdíl od současného Polska a 

Maďarska a mečiarovského Slovenska v 90. letech 20. století) výraznější rozklad 

demokratických institucí (democraic decay) ani frontální útok na ústavní soud. Právě toto 

rámování je pro publikaci v top zahraničních časopisech a nakladatelstvích klíčové, neboť 

odlišuje řemeslně kvalitní práce od průkopnických pracích se širokým čtenářským 

obecenstvem. 

 

(3) K tomu se pojí má další připomínka. Opravdu skvělé empirické studie neprezentují jen 

data, ale jsou schopny na nich vystavět nějaký příběh, který je zajímavý i pro čtenáře mimo 

ČR a zejména i pro „nekvantitativní“ právníky, kterých je v ČR i v zahraničí stále většina. 

Proto mi přijde nestandardní začít de facto obecnou metodologickou kapitolou. Daleko 

vhodnější by bylo shrnutí (doktrinálního i empirického) stavu poznání (state-of-the-art) 

v oblasti politického charakteru ústavních a nejvyšších soudů, následně identifikovat 

mezery v state-of-the-art (například nedostatek empirických studií o rozhodování soudců 

v kontinentálních právních systémech, a ještě větší nedostatek těchto studií 

v postkomunistických zemích) a tím odůvodnit přinos práce za hranicemi ČR. K těmto 

velkým tématům by se posléze vrátil i analytický závěr. 

 

(4) Z toho pramení podle mě největší nedostatek práce, a to je nereflektování relevantní 

literatury a chudý citační aparát. Autor zcela opomíjí empirické studie (kterých není zas 

tak mnoho) týkající se chování českých ústavních soudců z pera Terezy Papouškové i pro 

jeho práci důležitý článek Jana Petrova a Lubomíra Kopečka („From Parliament to 

Courtroom: Judicial Review of Legislation as a Political Tool in the Czech Republic“. East 

European Politics and Societies, 2016, roč. 30, č. 1, s. 120-146). Autor nereflektuje ani 

klíčové doktrinální práce publikované v posledních letech – hned v první poznámce po 

čarou nezmiňuje klíčovou monografii Maxima Tomoszka „Podstatné náležitosti 

demokratického právního státu“ (Leges, 2016). K výběru soudců Ústavního soudu ČR toho 

bylo taky publikováno mnoho (z pera Jana Kysely a Zdeňka Kühna, Jany Ondřejkové, 

Maxima Tomoszka, Vojtěcha Šimíčka, Ladislava Vyhnánka a Davida Kosaře atd.) – 

ostatně by v těchto publikacích našel autor v podstatě všechny návrhy de constitutione 

ferenda k výběru soudců Ústavního soudu, které sám uvádí v závěru své disertace. Mohl 

tedy na dřívější publikace navázat a vypořádat se s tam uvedenými argumenty pro a proti. 

Nemůžu si v této souvislosti rovněž odpustit poznámku o pragocentrismu při citování 

českých autorů – v celé práci s výjimkou Vojtěcha Šimíčka neodkazuje doktorand na 

jediného nepražského autora. Nabízí se tedy řečnická otázka, jestli opravdu mimo pražskou 

právnickou fakultu nikdo nic smysluplného o českém ústavním soudnictví nenapsal…  
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(5) Při práci se zahraničními zdroji si autor vede lépe. Nicméně i zde by mohl shrnout hlavní 

linie dosavadního výzkumu v celé jeho šíři. Autor například téměř vůbec nepracuje 

s literaturou publikovanou v poslední dekádě. Pro takto zaměřenou empirickou práci je též 

s podivem, že zcela opomíjí články ve specializovaném Journal of Law and Courts, kde za 

posledních osm let vyšlo nepřeberné množství pro jeho práci relevantních článků, včetně 

těch zkoumajících vliv mimoprávních faktorů na rozhodování evropských vrcholných 

soudů (od Chrise Hanrettyho, Henrika Bentsena a dalších). I v případě kategorizace 

teorií/modelů vysvětlujících chování soudců (s. 13-14) by autor mohl jít více do hloubky 

– s odkazem na pár starších prací identifikuje tři základní teorie (postojovou, strategickou 

a legalistickou), zatímco Richard Posner jich ve své zásadní přehledové publikaci (How 

Judges Think, HUP, 2010) uvádí hned devět (tamtéž, kapitola 1). 

 

(6) V práci mi chybí i obecnější analytický závěr. Autorův závěr v podstatě jen shrnuje, 

k čemu dospěl a pak jen opatrně naznačuje, co by se s tím v praxi dalo dělat (opět bez 

odkazů na relevantní českou literaturu, která k těmto závěrům došla již dávno). Analytický 

závěr by měl mít větší ambice – opět komunikovat se širší literaturou, ukázat, čím autor 

obohatil dosavadní české studie o chování ústavních soudců, jaké to má důsledky, jak to 

zapadá do závěrů z podobných empirických studií v jiných zemích, vydestilovat klíčové 

faktory (proměnné) použitelné v jiných jurisdikcích, navrhnout nové hypotézy a naznačit, 

jakým směrem by se měl vyvíjet další výzkum v této oblasti.  

 

(7) Z metodologického hlediska mi nepřišlo příliš přesvědčivé vyloučení kvazimeritorních 

usnesení u abstraktní kontroly norem (s. 56), zatímco v řízeních o ústavních stížnostech 

autor usnesení o zjevné neopodstatněnosti ponechal. Daleko důležitější je však to, jak se 

vypořádal autor s nálezy (jak v abstraktní kontrole norem, tak v řízení o ústavních 

stížnostech), v nichž bylo ve hře hned několik samostatných právních otázek (například 

několik základních práv či několik ústavních principů) – pro přesnější uchopení vlivu 

mimoprávních faktorů na rozhodování soudců je totiž důležité kódovat jejich postoje ne 

po nálezech (judgments), ale po právních otázkách (issues). V jednom nálezu totiž může 

zaujmout například liberální postoj k právu na přístup k soudu, ale poté konzervativní 

postoj k dotčeným substantivním právům (jako je například právo na informace, právo na 

soukromý život atd.). Pokud je takový nález kódován jako jeden celek, tento důležitý rozdíl 

v náhledu na různá práva se smaže. Jinak řečeno, jednotkou analýzy by měla být právní 

otázka (issue), a nikoliv nález. Tuto informaci jsem ale v disertaci nenalezl. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce autor splnil. V úvodu autor formuluje svou 

hlavní výzkumnou otázku, na niž následně 

přesvědčivě odpovídá. Jednotlivé hypotézy 

rozvedené v kapitolách IV a V jsou rovněž 

otestovány. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Nejsem si vědom, že by někdo v České republice 

empiricky zpracoval toto téma v takové šíři a 

hloubce. Presumuji tedy, že autor zpracoval práci 

samostatně a pouze s použitím zdrojů v ní 

uvedených. 
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Logická stavba práce Práce je vystavena logicky (viz výše v bodě 3) a 

v tomto kritériu tedy (s přihlédnutím k některým 

podnětům v bodě 4 mého posudku) obstojí. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Pokud jde o formu citací, autor splňuje požadavky 

kladené na disertační práce. 

 

Autor však pracuje s poměrně omezeným množstvím 

zdrojů, a to jak českých, tak zahraničních, i přesto že 

k jeho tématu existuje nepřeberné množství 

literatury. K tomu blíže viz bod 4 mého posudku.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Pokud jde o hloubku provedené empirické analýzy 

judikatury Ústavního soudu, ta je vskutku 

impozantní. V narativních částech týkajících se 

fungování česko(slovenského) ústavního soudnictví 

(kapitola II) je však autor v mnoha pasážích velmi 

povrchní a dostatečně nereflektuje existující 

literaturu k tématu. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Z hlediska vizualizace zpracovaných dat do tabulek 

a grafů, je překládaná práce příkladná a mohla by 

sloužit jako vzor pro další disertační práce. Řadu 

komplexních grafů autor vyšperkoval barevným 

podáním, takže jsou velmi přehledné a intuitivní. 

 

Jazyková a stylistická úroveň Celková úroveň vyjadřování i úprava práce je velmi 

dobrá. Počet gramatických je relativně malý. Tu a 

tam se objeví nějaký překlep (např. „Durther“ 

namísto „Further“ v obsahu u názvu Chapter III, 

Section 3). 

 

Co je poněkud problematičtější, je používání 

doslovného překladu, který je na mnoha místech 

nevhodný. Autor napsal svou práci v angličtině, a 

proto presumuji, že ji psal i pro zahraniční čtenáře. Ti 

však nejsou obeznámeni se specifickou českou 

terminologií, a tudíž je třeba jim klíčové koncepty 

přiblížit v jim srozumitelném jazyce. Namísto 

krkolomného „proceedings on derogation of laws“ je 

tak vhodnější použít „abstract review“, u 

„constitutional complaints“ je důležité vždy 

zdůraznit, že jde o „individual complaints“ (v jiných 

zemích je slovo „complaints“ používáno pro jiný typ 

řízení), namísto „common courts“ je vhodnější 

použít „general courts“ či „ordinary courts“, v Ch. II. 

Sec.2 subsec. 5 je vhodné uvést, že se jedná o 

„territorial self-government“ (samosprávu máme i 

profesní a zájmovou), namísto „judges appointed 

twice“ je vhodnější „reappointed judges“ a zdůraznit, 
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že v ČR mají soudci Ústavního soudu „renewable 

term“ (což je z komparativního hlediska v Evropě 

výjimečné), nestandardní spojení jako „judiciary in 

election matters“ na s. 42 bych „poangličtil“ atd.   

 

Nicméně i přesto práce z jazykového hlediska 

obstojí. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Pro rozpravu doporučuji následující otázky: 

 

(1) V čem se liší dynamika výběru soudců Nejvyššího soudu USA a Ústavního soudu ČR (byť 

oba systémy používají formálně totožného „amerického modelu“ výběru soudců) a jak to 

může modifikovat vliv mimoprávních faktorů (zejména těch ideologických) na 

rozhodování soudců obou soudů? 

(2) Jak byste se vypořádal s námitkou, že rozhodující vliv na výběr většiny soudců „třetího“ 

Ústavního soudu ČR měl Pavel Rychetský (viz Vojtěch Šimíček, Výběr kandidátů na 

soudce ústavního soudu a jejich schvalování Senátem. in: Kysela, J. (ed.): Dvacet let 

Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016 s. 230), a tudíž 

nejde ani tak o „Zemanův soud“, jako spíše o „Rychetského soud“? 

(3) Je podle autora názorová diverzita ústavních soudců na pravo-levém spektru pro 

rozhodování Ústavního soudu ČR důležitá? Pokud ano, jak takové diverzity dosáhnout, 

resp. jak zabránit jejímu zužování?  

(4) Mohou do rozhodování Ústavního soudu ČR vstoupit i jiné faktory, jako například osoba 

advokáta zastupujícího strany v řízení u Ústavního soudu (srov. práce Terezy Papouškové 

v ČPVP č. 1/2017 a Jurisprudenci č. 2/2017, 1/2018 a 6/2018) či asistenti ústavního soudce 

(viz např., mutatis mutandis, Sara C. Benesh, David A. Armstrong, and Zachary Wallander, 

Advisors to Elites: Untangling Their Effect, (2020) 8 Journal of Law and Courts 51)? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Brně dne 12/06/2020 

 
_________________________ 

oponent/oponentka 


