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Autorka se ve své práci věnuje tzv. rakouskému konventu. Ten byl vytvořen v roce 2003 za 
účelem reformy rakouské ústavy, resp. celku rakouských ústavních zákonů, který, jak autorka 
správně připomíná, je již i pro odborníky samotné do velké míry nepřehledný. Záměrem 
autorky bylo odpovědět na otázku, proč tento záměr skončil nakonec neúspěchem, tedy proč 
se rakouský konvent rozešel, aniž by dosáhl svého účelu,  spočívajícím ve významné proměně 
rakouské ústavy. 
Na tuto otázku autorka odpovídá v dobře strukturované práci pomocí teze amerického 
ústavního teoretika Bruce Ackermanna o významu tzv. ústavních momentů. Jejím záměrem 
tedy nebylo zkoumat politické důvody neúspěchu rakouského konventu, jakkoli je ve své 
práci v dostatečné míře registruje a zahrnuje i do své argumentace. Právě tato vyváženost při 
hodnocení jednotlivých vlivů, spolu s uměřeným využitím právní resp. ústavně-právní 
terminologie a teorií, poukazují na schopnost samostatného soudu a řadím je k hlavním 
kladům práce. Dalším kladem je nepochybně samotné téma, které nejenom že nebylo v české 
literatuře dosud podrobněji zpracované, ale navíc nebyly problematika rakouského konventu 
či rakouské ústavy v českém prostředí reflektovány ani v době, kdy konvent v Rakousku 
působil. 
Osobně oceňuji, že autorka stručně, nicméně výstižně, charakterizuje historické kořeny 
rakouské ústavy i příčiny její současné nepřehlednosti, stejně tak jako tu skutečnost, že je 
seznámena se základní politologickou literaturou vztahující se k tématu rakouského 
politického systému, politické kultury atd. 
Pokud bych měl uvést některé nedostatky, zasluhují si zmínky pouze dvě menší připomínky:  
jednak by bylo vhodné, aby autorka citovala příslušné studie Bruce Ackermana – vzhledem 
k významu, které hrají v její argumentaci -  již v úvodu své práce, kde příslušnou tezi zmiňuje 
pouze na základě citací z druhé ruky. Je to zcela zbytečně opomenutí i vzhledem k tomu, že 
autorka, jak vyplývá ze závěrečné části její práce, příslušné texty zná a pracuje s nimi. Za 
druhé se domnívám, že v práci přece jenom zůstaly poněkud stranou pozornosti samotné 
návrhy rakouského konventu. Zmínit by si zasloužily alespoň ve formě stručné charakteristiky 
směru, kterým se práce konventu vydala, a to přinejmenším v oblasti, která byla, pokud se 
nemýlím, jednou ze stěžejních oblastí reformní práce konventu – totiž v oblasti vztahů mezi 
spolkem a zeměmi. Tyto vztahy jsou, jak autorka sama zmiňuje, jedním z kruciálních bodů 
rakouské vnitřní i vnitrostranické politiky (komplikované vztahy mezi centrem politické 
strany a jejími mnohdy velice mocnými regionálními organizacemi). Autorka ostatně sama 
oprávněně zmiňuje, že návrhy rakouského konventu zůstávají i přes jeho celkový neúspěch i 
nadále předmětem odborných a politických diskusí: problémy, které se rakouský konvent 
pokoušel vyřešit, sice možná nebyly skutečně tak palčivé, aby vedly k veřejnému i 
politickému tlaku na řešení, zůstávají nicméně i nadále součástí rakouské politiky. Pro každý 
pohled na současné Rakousko, který si klade za cíl hledat historické i strukturální kořeny 
nejaktuálnějších událostí, by proto byly tyto vědomnosti více než vítány. 
Práce je však celkově velice vydařená a navrhuji proto její hodnocení stupněm výborný. 
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