
Posudek na bakalářskou práci Michaely Povolné „Cesta k nové rakouské ústavě. 
Rakouský konvent (2003-2005)“ 

 
 

Předložená bakalářská práce splňuje po formální stránce veškeré požadavky, které jsou 
kladeny na tento druh kvalifikační práce. Autorka řádně odkazuje na použité prameny, jakož i 
předložená práce obsahuje anotaci, resumé, seznam literatury, projekt bakalářské práce apod. 
 
Po formální stránce: 
 

V předložené práci jsem objevil několik málo gramatických či lexikálních nedostatků, 
které pro úplnost uvádím s tím, že tyto ve svém souhrnu nemají vliv na kvalitu předložené 
bakalářské práce. 

V anotaci vypustit slova „a do“; v rámci celé bakalářské práce nepoužívat slovo 
„legitimace“, nýbrž správně slovo „legitimita“; na s. 15 v předposledním odstavci správně 
„byla“ namísto „byl“; v poznámce pod čarou č. 24 vypustit slova „a ceněno“; na s. 18 správně 
„na návrh“ namísto „na návrhy“; v poznámce pod čarou č. 41 správně Vládě“ namísto „vádě“; 
na s. 27 správně „platnou“ namísto „platící“, právní předpis je buď platný nebo neplatný, 
nikoliv platící nebo neplatící; na s. 30 lépe je hovořit o psané ústavě nikoliv o ústavě 
nominální; v poznámkách pod čarou počínaje na s. 37 u citace jednacího řádu Konventu 
správně předložku „des“ namísto „de“, v důsledku kopírování textu je to obsaženo i v dalších 
poznámkách; na s. 45 správně „médiím“ namísto „médií“. 
 
 
Po obsahové stránce: 
 
 Ke způsobu zpracování tématu rakouského konventu nemám výhrady. Jedná se o 
dosud doktrinárně nezpracované téma, a to nejenom v českých poměrech, ale také v samotné 
rakouské doktríně, o čemž svědčí nedostatek sekundární literatury k tomuto tématu. Velmi 
oceňuji, že se autorka nezalekla této překážky a téma zpracovala. Stejně tak oceňuji rozbor 
Ackermannovy teorie ústavních momentů. 

Zpracování tématu rakouského ústavodárného konventu bylo pro autorku o to těžší, o 
co komplikovanější je rakouský ústavní systém. Autorka se v práci neztratila, byť 
v rakouském ústavním právu se lehce ztratí i kovaný právník. 
 
 
 
Závěr: 
 
 

Bakalářskou práci Michaely Povolné „Cesta k nové rakouské ústavě. Rakouský 
konvent (2003-2005)“ hodnotím jako     v ý b o r n o u     a navrhuji, aby komise navrhla 
autorku na udělení pochvaly děkana za výbornou bakalářskou práci. Stejně tak autorce 
doporučuji publikaci této práce. 
 
 
V Praze dne 1. června 2010 
 
 
       JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r. 


