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1. Diplomová práce Matěje Slavíka se snaží objevit trendy ve vývoji ústavního práva a 
právní kultury ve střední a východní Evropě v posledních třech dekádách. Po zdařilé 
úvodní teoretické pasáži se autor snaží tyto trendy zachytit v použití komparativní 
argumentace v soudním rozhodování. Taková metoda není v jádru špatná, ale co ji činí 
problematickou, je její selektivnost a nereprezentativnost. Zaměříme-li se jen na 
komparativní metodu v judikatuře, nemůžeme odhlédnout od mnoha proměnných nijak 
nesouvisejících s liberálním či neliberálním charakterem té či oné právní kultury (např. styl 
a podoba soudcovské argumentace v daném právním systému apod.). Vskutku poctivá 
analýza „neliberálních“ trendů ve vývoji právní kultury by totiž měla zahrnout (pokud se 
již autor snaží zaměřit na použití komparatistiky v právní argumentaci) proměňující se roli 
srovnávacího ústavního práva v právněpolitické argumentaci, akademické literatuře, v 
přednáškách či jiných vystoupeních soudců mimo soudcovský stolec apod. Něco málo 
z toho autor v práci naznačuje, je to ale vskutku jen „něco málo“. Uznávám ale, že takovýto 
přístup by již značně přesahoval možnosti diplomové práce a spíše by slušel výzkumné 
práci disertační.    

2. Po stránce formální nutno zdůraznit, že diplomová práce má standardní rozsah a formu: 
obsahuje 52 stran vlastního textu včetně více než 350 poznámek pod čarou. Za velké plus 
posuzované práce považuji autorův zanícený přístup ke zkoumané problematice. Tím do 
jisté míry „narovnává“ některé metodologické pochybnosti, které jsem shora nastínil.  

3. Po stránce obsahové zdůraznit, že diplomant se úspěšně vypořádal s náročným tématem. 
To, že k diplomantově přístupu a metodologii můžeme mít řadu otázek, nesnižuje 
nepochybnou kvalitu diplomové práce. Diplomová práce proto bezesporu splňuje všechny 
podmínky pro úspěšné obhájení. 
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