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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Předmětná diplomová práce se zabývá aktuálním tématem, které zároveň náleží k základním 
tématům amerického ústavního práva. V posledních šesti letech nebylo toto téma jakožto 
diplomová práce na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy zpracováno.

2. Náročnost tématu: 
Náročnost tématu je dosti vysoká. Souvisí se skutečností, že je obtížné získat příslušnou 
odbornou literaturu i prameny. Ty byly vydány většinou v USA, popřípadě ve Velké Británii. 
Zadané téma rovněž předpokládá, že se diplomant vyrovná s poměrně dlouhým a spletitým 
vývojem interpretace Prvního dodatku, který byl schválen roku 1791 a má své kořeny ještě 
dříve. Zpracování práce tedy vyžaduje dosti hluboké teoretické i historické znalosti. Je 
potřeba se vyrovnat nejen s jiným právním systémem, ale i s jinou právní kulturou. V 
neposlední řadě je třeba velmi dobré znalosti angličtiny.

3. Kritéria hodnocení práce:
Diplomant pojednal důkladně zadané téma. Práci správně rozdělil na Úvod (s. 2–4), v němž 
vytyčuje svůj záměr a seznamuje s metodami, které v práci použil. 
V první kapitole s názvem „Historické kořeny prvého dodatku“ (s. 5–14) se diplomant zabývá 
kořeny náboženské svobody v raně novověké Anglii a v koloniální Americe. Za určité 
pochybení považuji, že diplomant nepoužil základní a dosti rozšířené dílo Seltenreich, Radim 
a kol., Dějiny evropského kontinentálního práva, 3. upravené vydání, Leges, Praha, 2010, 
zejména pojednání o reformaci, uvedené na s. 141–144. Tyto informace by poskytly autorovi 
více matérie k úvahám o myšlenkových proudech resp. denominacích vycházejících z 
reformace, které v novověkých dějinách Anglie a v USA sehrály rozhodující úlohu, a to nejen 
při formování ustanovení o náboženské svobodě Prvního dodatku k Ústavě USA.
Ve druhé kapitole nazvané „První dodatek“ (s. 15–34) se autor správně zabývá okolnostmi 
jeho schválení, historickým a teleologickým výkladem dodatku, jeho rozšiřující se působností 
a jeho aplikací Nejvyšším soudem USA.
3. až 6. kapitola se pak věnuje vývoji interpretace jednotlivých svobod chráněných Prvním 
dodatkem: náboženské svobody, svobody projevu, svobody tisku a práva shromažďovacího a 
petičního (s. 35–81). V těchto kapitolách autor popisuje a analyzuje jednotlivé soudní případy, 
logicky v historickém sledu.
V Závěru (na s. 82–85) pak autor shrnuje skutečnosti, k nimž dospěl.
Autor při svém pojednání vychází především z mnoha anglicky psaných monografií a 
soudních rozhodnutí, což je třeba vyzdvihnout. Škoda, že nepoužil některé novější česky 
psané monografie a soubory, jako např. kolektivní monografii Malý, Karel, Tomášek, Michal 
et al., Nové jevy v právu na počátku 21. století, I. Historické impulzy rozvoje práva, vydané 
nakladatelstvím Karolinum v Praze roku 2009. Tématu diplomové práce se týkají zvláště 
pojednání na straně 177 a násl. a na straně 249 a násl.



Hloubka provedené analýzy je dostatečná, stylistická a jazyková úroveň diplomové práce je 
velmi dobrá.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Otázky: 
a) Jaký je význam rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran 
Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission et al., No. 10-553 (U.S. 
Jan. 11, 2012) pro náboženskou svobodu?

b) Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA a jejich vliv na právní postavení církevního školství.

5. Práci doporučuji k obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň: výborně.

V Praze dne: 30. 4. 2013
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