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Práce je zpracována po formální stránce více či méně dobře. Je systematicky členěna srozumitelně. Obsah 
je pochopitelný na první pohled. 

Z jazykového hlediska je práce zpracována adekvátně.

Způsob práce se zdroji a citace odpovídají,  až na výjimky, akademickým zvyklostem a standardům na 
studenty kladené. Zvolený způsob odkazů neruší plynulost textu a současně umožňuje, až na výjimky, 
průběžnou referenční orientaci ve zdrojích a odkázaných pramenech. Práce se zdroji pak vykazuje místy 
výjimečně některé nedostatky. 

Například poznámka č. 2 navazuje na text, který zní: „Práve tieto publikácie2 z posledných rokov ma motivovali k 
napísaniu tejto práce.“. V samotné poznámce lze pak najít  text: „publikácie z pera Jana Kysely, Jana Chmela, 
Huberta Smekala, Jaroslava Benáka.“, aniž by se čtenář dozvěděl, které publikace má autorka na mysli.

Na konci strany 8 začíná poslední odstave slovy „Mnoho autorov uvádza …“, přičemž na konci odstavce je 
poznámka  pod  čarou  znějící:  „CIBULKA,  Ľubor  a  kolektív.  Štátoveda.  Wolters  Kluwer,  2017.  ISBN 
9788081687334. str. 235“, což není mnoho autorů. 

Na straně 18 a 19 je několik odkazů do sborníku Mužské právo s odkazem na strany 539-540, přičemž 
odkaz zní přesně takto: „ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Barbara HAVELKOVÁ a Pavla ŠPONDROVÁ, ed. 
Mužské právo: jsou právní pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, 2020. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).  
ISBN 978-80-7598-761-7. str. 539-540“. V této souvislosti by bylo asi vhodné uvést rovněž, že se jedná o 
odkaz  na  text  autorů  Marína  Urbániková,  David  Kosař  a  Barbara  Havelková,  přičemž  příspěvek  ve 
sborníku má také svůj název (De)feminizace a genderová segregace českého soudnictví v číslech. Citační zvyklosti pak 
umožňují (a snad i velí) odkázat na konkrétního autora příspěvku ve sborníku. V jednom případě pak je 
odkaz bez uvedení stránek, přičemž informace, u které je odkaz na poznámku, je natolik konkrétní, že  
nelze vést rozumnou úvahu, že se odkazuje na celý sborník, nota bene dosti různorodý.

V případě volby zdrojové literatury je  pak mírně zarážející,  že v seznamu literatury chybí monografie  
Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948 od Tomáše Langáška, což je 
patrně nejucelenější zdroj k tomuto tématu pro dané období. Tato výhrada platí o to více, že historie  
prvorepublikového Ústavního soudu má v práci relativně významné místo.

Naopak některé texty, na které se text odkazuje, jsou ryze publicistické bez špetky věděckého významu, 
což samo o sobě není na závadu, ale je třeba s tímto textem tak také pracovat, což není úplně pravidlem;  
například poznámky č. 108:  DIMUN, Petr. Objednává se žena na Ústavní soud. Česká justice. 2022. Dostupné z: 
https://www.ceska-justice.cz/blog/objednava-se-zena-na-ustavni-soud/.

Za nedostatek je možné považovat i to, že poměrně značná část práce je věnována obecnému úvodu do 
problematiky a popisu teorie, včetně té, která s danou prací přímo nesouvisí. Část, která představuje úvod 
a popis východisek, představuje většinu celé práce, kdežto samotné zpracování tématu pak její menšinu.

Některé úvodní části jsou mírně balastní (str. 10 až 11) jiné příliš rozsáhle teoretizující bez přímého vztahu 
k tématu (str. 15 a 16). To samo by nebylo asi na závadu, kdyby šlo vlastní úvahovou tvorbu autorky.  
Podle obsahu a odkázané literatury jde zjevně o historizující popis širších souvislostí, který je převzatý 
(korektně a přiznaně) od jiných autorů. K samotnému pochopení podstaty práce jsou ale některé pasáže 
spíše nadbytečné.

Věcné zpracování problematiky

Věcné zpracování tématu je v zásadě dobré, ale vykazuje dva mírné trochu zásadnější nedostatky. Za asi 
největší nedostatek je třeba považovat to, že práce se vlastně po nedostala k tématu, které si vytyčila jako  
cíl. Samotný název práce zní „Rozhodovanie sudcov …“, přičemž cíl, který je v textu definován je definován 
podobně (str. 6): „Cieľom diplomovej práce bude na základe existujúcej literatúry, niektorých významných rozhodnutí 
ústavných súdov Slovenskej a Českej republiky a na základe zahraničných empirických výskumov, ale aj nových empirických  
výskumov v Českej republike zistiť, aké sú relevantné mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej  
a Slovenskej republike a aký je ich reálny význam v procese rozhodovania.“.



V textu  práce  je  pak  analyzován proces  nominace,  vstupní  mimoprávní  hodnoty,  výstupy  v  podobě 
konkrétního složení nebo zobecněných poznatků o něm, ale v práci není ona názvem a zadáním slibovaná 
analýza rozhodnutí, která by reflektovala v práci poměrně dobře popsané vstupy.

Práce  sice  popisuje  jako  dílčí  výstup  právě  konkrétní  složení  obou soudů  z  mnoha  hledisek,  včetně 
některých  zobecnění,  ale  v  práci  nelze  nalézt  žádný  analytický  popis  rozhodovací  činnosti  a  hledání  
souvislostí mezí rozhodnutími a vstupy, které práce popisuje. Práce vlastně nezmiňuje žádné rozhodnutí s 
výjimkou dvou rozhodnutí (jedno české a jedno slovenské), přičemž jejich citace není použita k analýze 
rozhodovací činnosti v návaznosti na vliv mimoprávních vlivů, ale k popisu jiných souvislostí.

Druhou slabinou práce je pak absence adekvátní komparace obou srovnávaných zemí. Jakkoliv práce v 
úvodu neslibuje jejich plnohodnotnou komparaci, tak zaměření na dvě podobné země k tomu vybízí. K 
určitému pokusu srovnání v nejobecnější  rovině bez hlubší  analytické úvahy pak autorka přistupuje v 
závěru práce,  ale  to  vyznívá  spíše  jako důraz  na  podobné  problémy a  všeobjímající  apel  na  význam 
ústavního soudnictví, jeho diverzitu a jiné kvality. Jaké jsou důsledky odlišných (nebo shodných) pravidel 
nebo jiných mimoprávních vstupů na složení soudů nebo dokonce na jejich rozhodovací činnost se čtenář 
nedozví.

Oba nedostatky, byť je nelze bagatelizovat, nejsou překážkou obhájení práce. 

Témata k diskusi při věcné obhajobě

Navrhuji, aby se diplomantka u ústní obhajoby zaměřila na zmíněné nedostatky. Navrhuji, aby stručně 
identifikovala  odlišnosti  normativních  i  mimoprávních  vstupů  do  systému  nominací  a  uvedla,  které 
shodné  vstupy mají  vliv  na  konkrétní  podobu výstupů (složení  a  rozhodovací  činnost),  které  odlišné 
vstupy mají  vliv na odlišné výstupy a popsala mechanizmy účinků a vlivů vstupů na výstupy či jejich  
zákonitosti.

Závěrem

Práci  navrhuji hodnotit  stupněm  „dobře“.  Téma považuji za vhodné k dalšímu zpracování v podobě 
rigorózní práce, popřípadě i disertační práce. Ostatně téma očkování z veřejného prostoru jen tak nezmizí.

V Praze dne 17. června 2022

……………………………………………

Pavel Uhl
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