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 Hodnocení1 

Badatelská otázka/hypotéza Výborně 

Způsob práce/metodologie Výborně  

Naplnění cíle práce Výborně 

Práce s prameny a odbornou literaturou Velmi dobře 

Stylistická úroveň a struktura práce Velmi dobře 

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

 
Slovní hodnocení: 

 

Tato diplomová práce si klade ambiciózní cíl odhalit, jakou roli hraje v íránském 

nedemokratickém uspořádání ústava. Ráda bych zde vyzdvihla především dvě přednosti 

tohoto textu, díky kterým podle mého názoru překračuje požadavky běžně kladené na 

studentské práce na magisterské úrovni. První předností je velmi dobře nastavený výzkumný 

design. Ten se odráží od probíhající akademické debaty, která zpochybňuje dřívější premisu, 

podle které jsou ústavy v autoritářských režimech pouhými cáry papíru bez skutečného 

významu. Aby autor mohl tuto domněnku podrobně zhodnotit, vydává se cestou detailního 

zkoumání dokumentů vydávaných dvěma klíčovými státními institucemi, které s ústavou 

pracují. Sleduje přitom jejich aktivity ve dvou obdobích, která jsou definovaná působením 

dvou íránských prezidentů řadících se k různým myšlenkovým proudům (konzervativnímu a 

reformnímu) a mohou tak ukázat, jak autor očekává, na méně i více intenzivní práci s textem 

ústavy. Tento velmi funkční výzkumný design podle mého soudu odhaluje autorovy 

analytické schopnosti i hluboké porozumění vnitřním mechanismům íránského režimu. 

Druhou předností této diplomové práce je extenzivní vlastní výzkum, během kterého autor 

prošel úctyhodné množství dokumentů dostupných v perském jazyce. Při jejich důsledné 

analýze uplatnil svou výbornou znalost perštiny i právnické vzdělání.  

 

 
1 Zvolte: Výborně – velmi dobře – dobře – nevyhovující. 
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Největší slabinu předkládané práce je možné spatřit právě v ambicióznosti celého projektu. 

Velký objem analyzovaného empirického materiálu zatlačil autora do časového presu, který 

mu následně nedovolil text jako celek více doladit. Lehce kulhá čtivost práce kvůli občasnému 

opakování již řečeného, dlouhým přímým citacím z textu ústavy namísto (alespoň 

částečného) opisu a krkolomnosti některých formulací. Více pozornosti by si zasloužil 

především úvod práce, kde bych kromě plynulejší struktury uvítala uvedení autorových 

hlavních zjištění a argumentů vzhledem k výzkumným otázkám i důkladnější představení 

metody práce, tedy především toho, jak autor zpracovával velké množství primárních dat.  

 

Zejména bych ale uvítala důkladnější definování stěžejních konceptů – především 

autoritářského režimu a ústavy – které by podle mého názoru autorovi umožnilo lépe s nimi 

pracovat jako s analytickými nástroji, a tak plně využít potenciálu předkládané práce. Tento 

problém je myslím nejzřetelnější při autorově uvedení termínu „režim“, který sice definuje 

podle Ellen Lust jako „soubor formálních a neformálních pravidel a institucí…“, ale následně 

ho používá jako synonymum pro establishment, tedy pro personální obsazení klíčových 

institucí. Na tento problém ale částečně naráží snaha vyvodit závěry o tom, jak režim ústavy 

využívá.  V íránském komplexním mocenském uspořádání totiž najednou není zcela jasné, 

kdo a co režim tvoří a kdo už nikoliv.  

 

Podobně, velmi stručné definování konceptu autoritářství neumožňuje autorovi předložit 

důkazy o tom, že do této kategorie Írán skutečně patří, a nezbývá mu tak než se omezit na 

vyjádření, že tomu tak je. Ani zde se ale nejedná o zbytečné lpění na formalitách. Pokud by 

Írán ve studovaném období z nějakého důvodu nesplňoval podmínky pro to, abychom ho mezi 

autoritářské režimy mohli zařadit, bylo by nemožné z této případové studie vyvozovat širší 

závěry o fungování ústav v takových režimech, což je jeden z cílů práce. Konečně, autor podle 

mého názoru definuje ústavu zbytečně široce, když se opírá o její fungování v demokratických 

uspořádání. To dává nejen malý smysl vzhledem k zaměření práce, která se demokratickým 

zřízením nevěnuje, ale znovu to komplikuje analýzu. Pokud ústava totiž zahrnuje více než jen 

ucelený text, který se označuje jako ústava (nebo např. nejvyšší zákon apod., viz. např. Elkins, 

Ginsburg, and Melton, The Endurance of National Constitutions, 2009), je najednou poměrně 

složité v empirické části vyvodit, kde leží rozdíl mezi režimem a ústavou, která jeho jednotlivé 

instituce definuje. A tedy, například, zda lze veškerou činnost zkoumaných orgánů 

interpretovat jako ústavní, či nikoliv.  

 

Přesto se domnívám, že se jedná o velmi zajímavý a originální počin, který částečně zaplňuje 

autorem dobře prokázanou mezeru ve výzkumu íránské ústavy. Pokud by se autor rozhodl 

text dál propracovat a upravit, mohl by být skutečným přínosem pro debatu o roli íránské 

ústavy (a potenciálně i o ústavách v autoritářských zřízeních) a dalo by se uvažovat o jeho 

publikaci. Vlastní autorům výzkum obsažený v této magisterské práci totiž skutečně dokládá, 

že ani v autoritářství ústava nemusí být cárem papíru, ale že může být velmi živým 
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dokumentem, který je respektován a jehož (místy kreativní) interpretace je aktivně využívána 

k dílčím cílům.  

 

Otázky k rozpravě:  

Sledované orgány kontrolují především činnost legislativy. Mohl byste lépe vysvětlit roli 

exekutivy v legislativním procesu, a tedy i vaše rozhodnutí studovaná období vybrat podle 

působení dvou prezidentů (a nikoliv, například, podle funkčních období parlamentu)?  

 

V závěru vyzdvihujete především koordinační roli ústavy mezi jednotlivými mocenskými 

centry uvnitř režimu. Nelze ale uvažovat i nad tím, zda její využívání nejde ještě dál a zda 

ústava není zároveň hracím polem, na kterém mezi těmito centry dochází k soupeření?    

 

Celkové hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.2  

 

V Praze dne 18. června 2022 

 

 

……………………………… 

             podpis 
 
 
 

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

se nevyplňuje. 


