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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Samotný výběr tématu týkající se podstatných náležitostí demokratického právního státu považuji 

pro rigorózní práci za velmi vhodný, neboť jak praxe ukázala, výklad čl. 9 odst. 2 Ústavy již není 

jen doménou učebnic, odborných článků a komentářů, nýbrž reálné soudní praxe, přičemž způsob 

a míra jeho uplatňování v praxi má významný vliv na praktickou realizaci základních 

ústavněprávních otázek po zdroj moci či dělby moci apod. 

Téma to nicméně samozřejmě není nové a některé akuální aspekty nejsou zohledněny (např. nález 

Ústavního soudu SR PL. ÚS 21/2014-96 ze dne 30.1. 2019 a vůbec komparativní přístup). 

Ambice práce je sice veliká, když má autor za to, že jeho práce se tak může stát vhodnou příručkou 

nejen pro všechny kvalifikované subjekty suveréna přicházející při své každodenní praxi do 

kontaktu s ústavní materií. Současně jim mohou být některé ze zde formulovaných úvah inspirací 

pro další nakládání s tímto vrcholem právního řádu České republiky, a to zejména při zohlednění 

primárního zájmu lidu, jímž je stabilita konstituovaného státního tělesa respektujícího stěžejní 

parametry sjednané primární společenské smlouvy (str. 128). 

Není však dle mého soudu naplněna, neb nezohledňuje některé klíčové aspekty odborné diskuse a 

omezuje se v zásadě jen na českou literaturu (sic!).1  

Problém je také v samotné metodologii práce, kdy není jasně stnavena teze práce a jednotlivé 

argumenty, které by ji podporovaly.  

Na druou stranu lze jako poměrně neporobádaný přistup chápat odkaz na československou státní 

ideu ve vztahu k podstatným náležitostem demokratického právního státu.  

 

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

metody 

 

Téma je jistě náročné a to tím spíše, že se jím hojně právní věda v posledních letech zabývá. Je 

nicméně velká škoda, že autor práce nevyužil i dostupnou zahraniční literaturu. Např. souhrnné 

dílo Yaniva Roznaie.2  

 
1 Např. práce Pavla Molka MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova 

univerzita, 2014. A ač je to oponentovi trapné, domnívá se, že mohla být zohledněna i jeho práce PREUSS, Ondřej. 

Demokratický právní stát tesaný do pískovce. Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 či PREUSS, Ondřej. Klauzule věčnosti: 

je možné odstranit liberální demokracii?. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015 
2 ROZNAI, Y. Unconstitutional Constitutional Amendments – The Limits of Amendment Powers, 1st ed., Oxford, 2017 



  

Jak bylo uvedeno výše, problém je v samotné metodologii práce, kdy není jasně stnavena teze 

práce a jednotlivé argumenty, které by ji podporovaly.  

Objevují se pak poměrně silné závěry, bez patřičného odůvodnění, resp. s určitou vnitřní 

rosporností. Např. je o Parlamentu tvrzeno, že pouze tato složka státní moci, při zachování 

základních vztahů vyplývajících z její dělby na horizontální úrovni, je způsobilá svým 

rozhodovacím procesem potenciálně narušit materii nezměnitelných součástí ústavy (str. 98). 

Přitom jinak z práce vyplývá, že je to Ústavní soud, kdo může zasáhnout do dané materie a autor 

zjevně preferuje kombicnaci ochrany – lid prostřednictvím referenda a Ústavní soud, resp. 

případně právo na odpor občanů ČR. Obecně je však judikatura Ústavního soudu velmi slabě 

citována.  

Autor se dopouští i kuriózních interperetcaí, kdy tvrdí, že tzv. Böckenfördeho paradox, spočívá v 

napětí vyvolaném požadavkem na přímou závaznost a bezprostřední aplikovatelnost právních 

institutů obsažených zejména v katalogu základních práv a svobod ve srovnání s ostatními 

oblastmi zachycenými v tzv. instrumentálních ustanoveních ústav, které jsou mnohdy bez další 

konkretizace jen obtížně přímo použitelné (s. 111), což nelze považovat za přesné.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Formálně prác obstojí, byť s nedostatky. Je trochu rušivá absence zarovnání do bloků, ale zásadní 

výtky vyplývají z výše uvedeného. Systematika a metoda nejsou čistě pojaty a chybí např. 

komparace se zahraničním přístupem.  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Práce je samozřejmě zajímavá a je možné vyzdvihnout praktické návrhy de lege ferenda (změna 

ústavodárného procesu) či historický (nebo historizující?) exkurz k české a československé státní 

ideii.  

Celkově však nehodnotím práci jako ideální. Odkazuji zde na věcné a formální výtky uvedené 

výše. Doporučil bych býval byl doplnění literatury a komparativní části.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Práce nakonec svůj cíl částečně plní 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce nejví žádné známky plagiátorství 

Logická stavba práce Práce by mohla býti strukturována lépe 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Jak bylo uvedeno výše, práce se zdroji není 

dostatečná 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza je místy povrchní 



  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je hraniční, někde se překrývají odkazy 

na poznámky pod čarou a zarovnání práce je rušivé 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je vyhovující 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučuji vyjasnit otázku vztahu materiálního jádra Ústavy a podstatných náležitostí 

demokratického právního státu. Dále je potřeba se vyrovnat s pojetím podstatných náležitostí 

demokratického právního státu v judikatuře Ústavního soudu.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji s výhradou 

 

 

V Praze dne 26.2.2021 
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