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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci: 

 Barbora Hinková, Ústavní vývoj na území České republiky před a po roce 1989, Praha 2020, 

68s. 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem z ústavního vývoje Československa a České 

republiky. Zaměřuje se na komparaci tzv. socialistické ústavy z roku 1960 a nyní platné 

ústavy České republiky z roku 1992. Motivem autorčina rozhodnutí věnovat se této otázce 

byla snaha charakterizovat obsah ústavních listin ztělesňujících dva odlišné politické a 

společenské systémy.  

Práce je založena především na příslušných právních normách a na odborné literatuře. Nutno 

přiznat že kol. Hinková shromáždila na měřítka u bakalářských prací obvyklá poměrně 

rozsáhlý seznam literatury, byť ta by si nesporně zasloužila poněkud důkladnější rozbor a 

hodnocení. Využity nebyly archivní prameny, což ovšem vzhledem k současné situaci a 

obtížné přístupnosti archivů lze pochopit. 

Hlavní téma je začleněno do širšího kontextu obecného historického vývoje Československa 

období 1945-1992, Kol. Hinková ho vykládá v nutné zkratce, což vedlo k některým 

nepřesnostem. Jejích míra ale podle mého názoru nepřekračuje přijatelnou míru. Dále pak 

autorka podrobně popisuje obě zmíněné ústavy. Pozornost věnuje také důležitému zákonu o 

československé federaci z roku 1968. Na základě tohoto popisu pak dospívá ke komparaci 

ústavních listin, která má tvořit jádro práce. 

Ke své práci přistoupila kol. Hinková svědomitě. Nesporně se snažila o důkladné poznání 

zvolené problematiky. Základní slabina předloženého textu ale spočívá v tom, že mu schází 

zakotvení v teorii a filozofii práva, v systému ústavního práva a v teorii parlamentarismu. 

Autorce chybí školení v těchto oborech a její úsilí o samostatné uvažování, samo o sobě jistě 

seriózní, proto naráží na bohužel poměrně úzké limity. Srovnání obou dotčených ústav pak za 

těchto okolností přirozeně zůstává pouze na povrchu jejich konkrétních formulací, postrádá 

náležitou hloubku a působí poněkud mechanicky. Na tomto místě se jako vedoucí práce 

nemohu vyhnout postesknutí, že při lepší dlouhodobé spolupráci by se alespoň část těchto 

nedostatků dala napravit. 

Na druhé straně si ocenění zaslouží snaha zdůraznit souvislost mezi ústavními změnami a 

politickým vývojem. V některých případech si autorka povšimla důležitých skutečností. 

Správně například vyzvedla rozdíl v základním pojetí soudů, které ústava z roku 1960 chápala 
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jako ochránce socialistického zřízení, zatímco autoři demokratické ústavy v nich spatřují 

záruku občanských a demokratických práv. Výstižně postihla i diferenci v přístupu 

k samosprávě – podle ústavy z roku 1960 ji představují národní výbory (tedy orgány), ústava 

z roku 1992 ji primárně pojímá jako společenství občanů.  

Posuzovaná bakalářská práce podle mého názoru neodpovídá skutečnému potenciálu kol. 

Hinkové. Kdyby vznikala za jiných podmínek, mohla být její výsledná podoba lepší. I s  

přihlédnutím k vnějším poměrům, které její zrod doprovázely, práci však doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm dobře. 

 

V Kolíně 5.2.2021                                                                            Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.                                 

  


