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Autor práce: Matouš Horčička 
Autor posudku: Zuzana Kříhová 
 

 Hodnocení1 

Badatelská otázka/hypotéza výborně 

Způsob práce/metodologie výborně 

Naplnění zadání  výborně 

Práce s prameny a odbornou literaturou výborně 

Stylistická úroveň a struktura práce velmi dobře 

Formální náležitosti (jazyková správnost, citace, odkazy, bibliografie) velmi dobře  

 
Slovní hodnocení: 
 
Práci analyzující roli ústavy v Íránu považuji za zdařilou a dobře promyšlenou. Jasně 
vymezená a obšírně vysvětlená metodologie i zřetelně formulované otázky poskytly 
autorovi solidní výzkumný základ. Samotná analýza je obsažná, dobře propracovaná, 
metodologicky precizní. Text je sice místy obtížnější ke čtení i porozumění, to je ovšem do 
značné míry dané složitostí zkoumané problematiky.  
 
Metodologický postup vychází z Ginsburgovy a Simpserovy typologie ústav, charakterizující 
jednotlivé aspekty ústavních procesů a jejich dopadů na vládnoucí režimy. Zvolenou 
typologii aplikoval autor na situaci v Islámské republice Írán, kromě dopodrobna 
rozvedených výzkumných otázek stanovil i hypotézu(y).  Chronologické vymezení bylo 
zvoleno s dostatečným časovým odstupem (éra Mohammada Chátamího (1997–2005) a 
Mahmúda Ahmadínežáda (2005–2013), pramenná základna se měla opírat o internetové 
databáze tří klíčových institucí režimu, Rady dohlížitelů, Rady pro určování zájmů režimu a 
institutu Nejvyššího vůdce, což se v průběhu bádání setkalo s překážkami, které autor 
v závěru práce objasňuje. 
 
Práce je dobře a logicky strukturována. Úctyhodný je seznam sekundární literatury 
k tématu, včetně kritického rozboru a hodnocení klíčových publikací v úvodu. Výtku bych 

 
1 Zvolte: Výborně – velmi dobře – dobře – nevyhovující. 
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měla k délce a obsahu úvodu, návazně i závěru. Úvod je velmi dlouhý, obzvlášť v porovnání 
s poměrně stručným závěrem, a rovněž není členěn velmi přehledně. V části „Hodnocení 
literatury a současné trendy ve výzkumu“ jsou poněkud nelogicky uváděny i metodologie, 
cíle a výzkumné otázky. Oceňuji podrobně vypracovaná teoretická východiska práce, 
vzhledem k jejich obsažnosti by ale bylo vhodnější zařadit je do samostatné kapitoly či 
podkapitoly. Totéž platí pro definování základních pojmů jako jsou ústava, režim, 
autoritativní režim, které jsou rovněž součástí úvodu.   
 
Popsané cíle práce splňuje, na definované otázky si v závěru odpovídá v plné šíři. V závěru 
autor vysvětluje nedostupnost pramenných materiálů z institutu Rady pro určování zájmů 
režimu, absenci analýzy nahrazuje přeložený seznam publikovaných rozhodnutí s datací 
vydání. Seznam je úctyhodný (několik set položek), již jen na překlad odborné legislativní 
terminologie z perštiny musel autor jistě vynaložit značné úsilí. Výpovědní hodnota tohoto 
seznamu je však poněkud rozporuplná, rozepsání v části 2.7, jež se k seznamu vztahuje, by 
mohlo být obšírnější. Seznam je rovněž zařazen do bibliografického seznamu pramenů, jako 
by se jednalo o samostatně prozkoumané materiály, což je poněkud matoucí, ve srovnání 
s ostatními pramennými výstupy instituce Rady dohlížitelů.  
 
Po stránce stylistické a jazykové je práce poněkud nevyrovnaná. Nesmírné množství 
odborného materiálu v perštině, které autor dokázal velmi dobře zapracovat do své odborné 
analýzy, je pozoruhodné, ocenit je též třeba autorovu schopnost orientovat se ve složité 
právnické problematice, jak v rovině obecné, tak i ve specifickém prostředí I.R.I. Precizní je 
samotná analýza, po odborné stránce vynikající. Text je však obtížnější ke čtení, strukturálně 
hutný, odstavce místy velmi dlouhé, přes celou stránku. Rovněž poznámkový aparát je 
značně obsáhlý (223 poznámek pod čarou), leckdy zabírá podstatnou část stránky; řada 
poznámek pod čarou, jakož i sonda do předrevolučního a těsně porevolučního vývoje jsou 
zbytečně podrobné, zkrácení by práci jen prospělo.  
 
Formální náležitosti jsou v pořádku, jazykové chyby jsou spíše marginálního rázu, kromě 
zjevných překlepů se týkají místy nejednotné transkripce perských jmen (Chátamí/Chatámí, 
ajjátoláh namísto ájatolláh, apod.) či češtinářské problematiky (zelené hnutí s malým 
písmenem), případně výrazů, o jejichž správném užití by se v odborné práci dalo diskutovat 
(establishmentový prezident; cár papíru, atd.). V poznámkách pod čarou se často vyskytuje 
duální zápis křestních jmen autorů, někdy malými písmeny, jindy kapitálkami.  
 
Navzdory zmiňovaným nedostatkům se domnívám, že je práce po odborné stránce na 
vysoké úrovni. Celkově ji hodnotím jako nadstandartní v kontextu zkoumání právnické 
problematiky oblasti Blízkého východu; odráží se v ní autorova znamenitá  právnická 
erudice nikoliv pouze v oblasti íránské legislativy. Práci hodnotím velmi kladně a doporučuji 
k obhajobě s výsledkem výborně. 
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Otázky k rozpravě:  
 

1) Autor práce v oddíle 2.8. argumentuje, že nastavení ústavy v I.R.I. počítá s 
existencí více mocenských center v zemi i spory mezi nimi, dokonce zmiňuje i 
připravenost systému na případnou paralýzu, jestliže by byly rozpory mezi 
mocenskými centry neúnosné. Co jsou přesně ona mocenská centra, v jakém 
případě by mohlo dojít k jejich paralýze, jakými mechanismy by mohla být 
paralýza zvrácena, případně, kdy se v porevolučních dějinách I.R.I. stav nejvíce 
tomuto stavu (paralýze) přiblížil? 
 

2)  Rada dohlížitelů disponuje pravomocí uzavírat mezinárodní dohody, jak píše 
autor na str. 20. Jak je tato pravomoc slučitelná s pravomocemi parlamentu? 
V nedávné době uzavřela I.R.I. strategická partnerství s Čínou a chystá se 
strategické partnerství s Ruskem. Jaký je z hlediska ústavy rozdíl mezi 
mezinárodní dohodou a smlouvou o „strategickém partnerství?“ 

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení: 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji výborně.2 
 
 
V Praze dne 17. 6. 2022 
 

Zuzana Kříhová 
……………………………… 
             podpis 

 
 
 

 
2 Pokud práci doporučujete k obhajobě, zvolte současně známku. Pokud práci nedoporučujete k obhajobě, známka 
se nevyplňuje. 


