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Abstrakt 
Předkládaná práce zkoumá, zdali se právní kultura států východní Evropy sbližuje s právní 

kulturou common law, či zdali dochází k prohloubení jejich vzájemných odlišností. 

Sledovaným kritériem, které je způsobilé nastínit vývoj zkoumaného trendu, je způsob a četnost 

užití komparativní metody interpretace práva ze strany ústavních soudů pěti 

východoevropských států: Ruska, Maďarska, Polska, Rumunska a České republiky. 
Práce nejprve přibližuje význam pojmu právní kultura, poukazuje na jeho kritiku, a nakonec jej 
představuje jako vhodný teoretický rámec pro detailnější studium ústavní komparace. Jejímu 

vymezení je věnována následující část práce, ve které je pomocí odkazů na relevantní literaturu 

vysvětlen také způsob, jakým soudcovskou interpretaci práva v regionu východní Evropy 

ovlivnila socialistická právní kultura. Ústavní komparace je zde představena jako relativně 

významná, v regionu východní Evropy však doposud spíše opomíjená metoda interpretace 

práva. Míra a způsob jejího užití ze strany vybraných ústavních soudů v porevolučním období 

se tak ukazuje jako vhodný ukazatel potencionálního prolínání zkoumaných právních kultur.  
Těžiště práce, které tvoří podklad pro její závěr, sestává z případové studie ústavní komparace 

v judikatuře ústavních soudů uvedených východoevropských států. Studie přitom vychází  
z dostupné literatury, která se tomuto tématu věnuje. Pozornost je však věnována i širšímu 

kontextu vývoje ústavního soudnictví ve východoevropském regionu, jakož i základním 

obrysům tamního politického vývoje, který se na fungování ústavních soudů nezanedbatelnou 

měrou projevuje. Podstatnou část práce pak představuje analýza závěrů případové studie. Ta 

poukazuje na dlouhodobě neuspokojivou úroveň metodologického přístupu 

východoevropských ústavních soudců ke komparativní argumentaci a neochotu nově 

jmenovaných ústavních soudců se o tuto interpretační metodu ve své argumentaci opírat. Práce 

také upozorňuje na prostor, který pro další výzkum ústavní komparace ponechává současná 

právní věda. Závěr práce upozorňuje na rozdíly, které přetrvávají mezi porovnávanými 

právními kulturami a nastiňuje možný vývoj, který lze v tomto ohledu očekávat v dohledné 

době.  
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