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Posudek oponenta na diplomovou práci Daniela Vitouše „Právní kultura Státu Izrael“ 

 

Izraelské právo je v mnoha směrech unikátním a těžko zařaditelným právním 

systémem, v němž se stýkají a potýkají různé právní vlivy (kontinentální a angloamerický, 

světský a náboženský) a který vykazuje i nejednu strukturální a funkcionální zvláštnost (např. 

absence ústavy ve formálním smyslu a katalogu základních práv). Není proto divu, že se o 

něm často hovoří jako o smíšené právní kultuře nebo jako o právním řádu sui generis. Přes 

tuto specifičnost a nespornou zajímavost je naší právní vědou jeho výzkum spíše opomíjen 

(na rozdíl od islámského práva). Každý, kdo se touto tematikou začne zabývat, má tedy šanci, 

že jeho práce bude zakladatelská. 

Punc originality rozhodně nechybí diplomové práci Daniela Vitouše nazvané „Právní 

kultura Státu Izrael“ a předkládané k absolutoriu oboru právo a právní věda na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K originalitě přidal autor ještě poměrně velkou dávku 

komplexnosti, jaké je možné dosáhnout v práci menšího rozsahu, objektivitu a čtivost. Autor 

tak dokázal nejen postihnout vše podstatné a projevit i smysl pro detail, ale též že je velmi 

zdatným stylistou, který neodradí případného čtenáře. 

Práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol, závěru a soupisu zdrojů. První kapitola je 

věnována pramenům izraelského práva, druhá ústavněprávním základům Izraele, třetí 

izraelskému občanství a čtvrtá soudům a jejich úloze v izraelském právním řádu. Autor 

vychází z pramenů práva i literatury. Využívá především cizojazyčné zdroje tištěné stejně 

jako elektronické. Vyváženým způsobem tak kombinuje prameny primární a sekundární. 

Autor představuje izraelské právo jako útvar kompozitní, složený z více právních 

vrstev, do něhož se promítla bouřlivá historie tohoto regionu a židovského národa a v němž se 

dnes odrážejí i aktuální politické zápasy. Podle něj vykazuje izraelský právní řád znaky 

„smíšeného právního systému, ve kterém sehrává nestandardně velkou roli náboženské 

právo“. Tvrdí, že „na úrovni „běžného“ práva je možné Izrael zařadit mezi angloamerické 

právní systémy, na úrovni ústavněprávní však převažují spíše vlivy evropské kontinentální 

tradice“. Utváření právního řádu Izraele sleduje v kontextu demokratického politického 

systému, v němž se střetávají náboženské a liberalizační tendence, tradice s modernizací a kde 

se stále více prosazují soudy – zvláště Nejvyšší soud. 

Připomínky k diplomantově výkonu lze vznést jen drobnější: 

1) V rámci upozorňování na specifika izraelského právního systému mohlo být 

připomenuto, že se zde nikdy nekonalo referendum a že je izraelské právo velmi liberální a 

vstřícné vůči homosexuálům. 
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2) Poukázat se mělo na pnutí mezi Knesetem a soudy ohledně rušení zákonů soudy a 

toho, kdo má mít v legislativě pověstné „poslední slovo“. 

3) Stručně měla být shrnuta právní situace na Izraelem okupovaných územích. 

4) Zajímavý by jistě byl pohled na trestněprávní problematiku. 

Práci pro její kvality s potěšením doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

„výborně“. 

 

 

Praha, 24. 4. 2012                                                      Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 
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