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0ponentský posudek na bakalářskou práci Barbory Hinkové, Ústavní vývoj na území České 

republiky před a po roce 1989, Praha 2020, 68s. 

Kolegyně Barbora Hinková si jako téma své bakalářské práce zvolila komparaci Ústavy 

Československé socialistické republiky z roku 1960 a Ústavy České republiky z roku 1993, a 

to s připomenutím dějinných konsekvencí, jež předcházely jejich přijetí, a také ústavního 

vývoje od roku 1960. Neuvědomila si však, že pro porozumění poměrně složité problematice 

postrádá nezbytné znalosti z oblasti právní teorie a především z ústavního práva jako 

svébytného segmentu jurisprudence na území Československa/České republiky. Výsledkem 

tedy těžko mohlo být něco jiného než narativní „lidová tvořivost“. 

 Navíc uchazečka nevyužila možnost pravidelných konzultací s vedoucím práce 

v delším časovém horizontu, aniž vzala v potaz, že na našich oborech rozhodně nejde o 

formální záležitost. Tato skutečnost se projevila již v úvodu, kde evidentně nerespektuje 

rozdíl mezi metodami historické práce a postupem jejího zpracování. Psát např. o „popisném 

metodickém postupu“ je přímo absurdní. Komparace obou ústav by možná byla, ale na 

základě obeznalé detailní obsahové analýzy a nikoliv pouhým srovnáváním formální struktury 

obou právních dokumentů. Zásadní odlišnosti jsou v normách regulujících nejvyšší orgány 

státu, jejich fungování, dělbu moci a v důrazu na některé ústavně právní instituty. Z hlediska 

principů je však vhodné upozornit nejen na odlišnosti, ale také na podobnosti, např. na 

unitární stát či hlasovací právo. Co je rovněž klíčové, jsou mechanismy kontroly, jež zajistí, 

aby ústava byla skutečně dodržována. Řada autoritativních i totalitních států měla na první 

pohled pro občany vcelku komfortní ústavu, jež však nebyla ničím jiným než „čtením“ pro 

zahraniční veřejnost či „listem papíru“ zastírajícím skutečný stav (markantním příkladem 

může být ústava SSSR ze třicátých let 20. století, tj. z doby „velkého teroru“).  

 Také v ústavě České republiky lze nalézt některá dočasně obsolentní ustanovení, např. 

až později byl zřízen senát nebo Nejvyšší správní soud, s nimiž text ústavy z roku 1993 

počítal již při svém přijetí. Za zmínku by stála také skutečnost, že bez Listiny základních práv 

a svobod by katalog základních politických i hospodářských a sociálních práv v současné 

České republice byl podobně kusý a možná i chudší než v Ústavě ČSSR z roku 1960. Přitom 

zařazení Listiny základních práv a svobod do ústavního pořádku České republiky nebylo 

samozřejmostí, ale jednalo se o dobový politický kompromis. 

 Pojednání o pramenech a literatuře zahrnuje řadu zdrojů, které ovšem nejsou 

adekvátně kriticky posouzeny. Za problém také povařuji, že nebyly pro vlastní text náležitě 
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využity. Kapitola o dějinném vývoji Československa v období  po druhé světové válce až po 

vznik obou samostatných republik je nástinem této problematiky. Pro její zpracování by však 

bylo žádoucí používat náročnější historické práce než je „Dějepis pro gymnázia a střední 

školy“, který se zde jeví být prvořadou oporou. 

 Následuje stěžejní část textu, jíž je logicky „Ústavní vývoj“ zkoumané doby. Nejprve 

se hovoří o ústavě z roku 1960, která by ovšem měla být nazírána s větším nadhledem. Již 

vlastní vstup je závislý na práci autora, jenž své názory formuloval vskutku „z rychlíku“, a 

rovněž brněnský text „Dějiny ústavního práva“ by bylo velmi žádoucí korigovat dílem 

Václava Pavlíčka i dalších odborníků.  Jinak jde víceméně o popis bez patřičného rozboru a 

hodnocení, což mutatis mutandis platí i pro partii o ústavním zákonu č. 143/1968. Subkapitoly 

o ústavních změnách vyvolaných „sametovou revolucí“, o krizi česko-slovenské federace a o 

ústavě z roku 1993 včetně jejích změn považuji za nejlepší část práce. Prokazují však až 

přílišné ozvuky publikací Aleše Gerlocha, Jiřího Hřebejka a Vladimíra Zoubka, jakož i Karla 

Schelleho. Při komparaci ústav z let 1960 a 1993 vítám úsilí kol. Barbory Hinkové realizovat 

takové srovnání na základě primárních právních zdrojů, ovšem bez odpovídajících 

juristických znalostí zůstala jen „na povrchu“. Stručný závěr je více souhrnem části zjištěných 

poznatků než jejich abstrakcí a zařazením do širšího historického kontextu. Text uzavírá 

„Seznam pramenů“, přičemž uchazečka zjevně použitou literaturu považuje za pramen, s čímž 

nelze souhlasit. 

 Celkově kol. Barbora Hinková projevila snahu uchopit značně komplikovanou 

tématiku v podstatě samostatně, a to podle svých sil a možností. Po zvážení jejího úsilí a 

s ohledem na krizovou pandemickou situaci, která brání standardním badatelským přístupům, 

její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm dobře.  

 

V Praze, dne 3. února 2021 

 

                                                                                    Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 

 

 

 


