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Předložená disertační

práce je značně obsáhlá, argumentačně

velmi fundovaně

a

přesvědčivě koncipovaná a splňuje, resp. výrazně převyšuje, všechny požadavky, kladené
na tento typ prací.
Z formálního

hlediska

nemám

gramatických a stylistických
psána velmi

pečlivě

k práci

pochybení,

a úhledně

sebemenších

výhrad.

Práce

některých

českých

a seznam

ústavních

prosta

používá obsáhlý odkazový a citační aparát, je
použité

literatury

je úctyhodný

nadstandardní. K seznamu literatury proto jen při podotýkám, že v něm
články

je

soudců,

a velmi

nejsou obsaženy

z nichž by bylo možno

dovodit

další

argumentaci, která se prakticky projevila právě v nálezech Lisabon I a II, o nichž disertace
také kriticky pojednává.
(paradoxy a otazníky)",

Mám na mysli např. text P. Hollandera
in: A. Gerloch, J. Wintr (eds.): Lisabonská

"Suverenita

státu

smlouva a ústavní

pořádek, Aleš Čeněk, 2009, případně další texty v tomto sborníku uvedené (Rychetský,
GOttler, Filip a další).
Rovněž struktura disertační
logicky na sebe navazujících.
napomohlo,

když by

práce je odpovídající,

promyšlená

a sestavená

Snad jen by přehlednosti a srozumitelnosti

autor více používal

označování

podkapitol.

z částí

práce výraznf'
"Paragrafovaná"

struktura je pro čtenáře poměrně obtížně sledovatelná.
K obsahu disertační práce především uvádím, že se pohybuje na pomezí státovědy,
práva a politické vědy. V tom je ostatně i její síla: autor dokázal velmi umně propojit
poznatky z těchto tří "světů", vzájemně je analyzovat a zobecnit do té míry, že předložený
výsledek jeho bádání má nadčasový

význam a

je dobře využitelný jak

při dalších
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převrat").

Shodně s např. Fr. Fukuyamou se totiž domnívám, že lidské společenství má

bytostnou potřebu

normování svého chování (J. Sokol s nadsázkou hovoří o "klovacím

řádu": "alternativou společenského řádu není prostý boj mezi jedincí, ale právě "klovací
řád'''; Moc, peníze a právo, vyd. Aleš Čeněk, str. 24).
Polemika

s argumentací

Ústavního

soudu

ve vztahu

ke konceptu

tzv.

sdílené

suverenity je plně legitimní a mimořádně zajímavá. Považuji však za škodu, že se autor
nezabýval i komparací rozhodnutí jiných ústavních soudů k tématu Lisabonské smlouvy,
zejména německého Spolkového

ústavního soudu (to činí jen okrajově, odkazuje pouze

na nálezy Solange I a " a činí tak zpravidla citací nikoliv samotného rozhodnutí, nýbrž jeho
zpracování v odborné literatuře).

Je totiž málo lepších příkladů, kdy by byla komparace

tak vhodná a žádoucí: prakticky stejná právní materie byla posuzována optikou různých
právních koncepcí a teorií. Bylo by pak zajímavé, jak kriticky by V. Belling hodnotil

tato

rozhodnutí zahraniční.
Za velmi netradiční
delegaci kompetencí

považuji zakončení

práce exkursem,

a otázce suverenity. Jakkoliv totiž

věnovaným

veřejnoprávní

je tento exkurs nepochybně

zajímavý, poněkud rozmělňuje celkové vyznění oponované práce a je proto otázkou, zda
je v této podobě nutný.
Celkově oponovanou práci hodnotím jako skvělou a nemám sebemenší pochybnost o
úspěšnosti
zvolenou

její obhajoby.
problematiku

Vojtěch

Belling jí prokázal

a schopnost

samostatného

ohromující
kritického

znalosti,

myšlení.

zápal pro

Celkově

mu

k sepsání tak kvalitní a argumentačně podložené práci blahopřeji.
V rámci ústní obhajoby by mne asi nejvíce ze všeho zajímalo, v čem V. Belling spatřuje
prostředky

obrany proti jevu,

strukturální deformalizace

který tak přesvědčivě

a delegitimizace.

a varovně

popisuje jako proces

Je namístě uvažovat o posílení role státu?

Měla by být zastavena privatizace funkcí státu, což je jakýsi trend poslední doby (Udo di
Fabio v této souvislosti

mluví o blednoucí tváři Leviathana)?

Vidí zde autor nebezpe~(

v pokračující evropské integraci?

V Brně dne 3. září 2010
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Doc. JUDr. Vojtěch Simíček, Ph.D.
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