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V rámci hodnocení předložené disertační práce jsem se zaměřil na následující kritéria 

hodnocení: 1) výběr tématu, formulování cílů, 2) struktura práce, 3) práce s prameny a 

formální stránka, 4) věcný obsah práce.  

1) výběr tématu, formulování cílů 

Samotný výběr tématu týkající se ochrany podstatných náležitostí demokratického právního 

státu považuji pro rigorózní práci za velmi vhodný, neboť jak praxe ukázala, výklad čl. 9 odst. 

2 Ústavy již není jen doménou učebnic, odborných článků a komentářů, nýbrž reálné soudní 

praxe, přičemž způsob a míra jeho uplatňování v praxi má významný vliv na praktickou 

realizaci základních ústavněprávních otázky typu zdroj moci či dělby moci apod. 

Cíle práce autor vymezuje v úvodu práce tak, že ambicí práce je „podat zprávu o pohledu 

Ústavního soudu na ochranu podstatných náležitostí demokratického právního státu“, resp. 

zabývat se tím, jakým způsobem má český Ústavní soud chránit podstatné náležitosti 

demokratického právního státu, zda přistupovat k této ochraně aktivisticky či zdrženlivě, 

jakož i klasickou otázkou, kdo ohlídá hlídače.  Autor si tak formuluje dílčí otázky týkající se 

samotného objektu ochrany čl. 9 odst. 2, povahy zásahů do podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, procesu této ochrany, jakož i možného omezení 

ústavodárce. 

Lze uzavřít, že jak výběr tématu, tak volba cílů práce odpovídá povaze práce rigorózní a nelze 

v tomto směru činit žádné výhrady.  

 

2) struktura práce 

Taktéž ke zvolené struktuře práce nemám závažnější výhrady, práce je strukturována logicky, 

přehledně. Autor postupuje od obecného stručného vymezení ústavního soudnictví, načež 

představuje přístupy k problematice nezměnitelnosti částí ústavy či „klauzulím věčnosti“ 

v některých právních řádech, jejichž výběr zdůvodňuje tak, že jde jednak o modely 

nejvlivnější,  tudíž často kopírované, jednak o modely „extrémní“ na škále možných přístupů. 

Dále se pak autor věnuje samotnému vymezení pojmu podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, resp. materiálního jádra Ústavy jednak doktrinálně, jednak 

z hlediska judikatury Ústavního soudu. Poté autor již přechází ke zkoumání ochrany 



podstatných náležitostí demokratického právního státu z pohledu možných vnitřních zásahů 

(tedy fakticky ochrana před zásahy ve formě ústavního zákona), jednak z hlediska ochrany 

před zásahy (resp. jak uvádí autor „faktory“) vnějšími, tedy fakticky jde uplatnění doktríny 

nezměnitelnosti materiálního jádra ústavy při přezkumu mezinárodních smluv, resp. 

posuzování limitů účinků evropského práva v rámci práva vnitrostátního.   

Byť možných přístupů k uchopení a strukturování tématu může být více, pojetí zvolenému 

autorem nelze nic vytknout. 

 

3) práce s prameny a formální stránka 

Autor má dostatečné rešeršní zázemí  v monografických pracích i odborných statích, včetně 

publikací zahraničních. Na použité zdroje vědecky korektně odkazuje.  Z hlediska rozsahu 

použitých pramenů a způsobu práce s nimi nemám k předkládané práci výhrady.  

Formální stránka práce je taktéž – až na drobné výhrady zmíněné dále  – v zásadě v pořádku.  

Místy nekoresponduje označení čísel stran v obsahu a ve skutečnosti (např.  39),  pozn.  č. 

252 není dokončena,  kapitola  5 je v obsahu práce omylem označena jako kap. 4. 

Jinak je autorova práce stylisticky a jazykově na úrovni práce rigorózní. 

 

4) věcný obsah práce  

Nejsem si jist, zda správně chápu tvrzení autora, ale na s. 79 autor nepřesně uvádí, že 

prezidentské mezinárodní smlouvy musí projít podobným schvalovacím procesem jako 

novely Ústavy a mají v zásadě i podobný praktický účinek, což je tvrzení značně nepřesné.  

Vzhledem k tomu, že souhlas k ratifikaci drtivé většiny prezidentských smluv (včetně 

lidskoprávních) dává Parlament prostou většinou v obou komorách, je vyjádření autora 

nesprávné.  Pouze u specifických typů smluv podle čl. 10a je srovnání se schvalováním 

ústavních zákonů na místě. Stejně tak nebude pro prezidentské smlouvy obecně platit (s 

výjimkou lidskoprávních a smluv podle čl. 10a) tvrzení autora, že ústavodárce do fungování 

ústavního pořádku může zasáhnout i nepřímo prostřednictvím vydání souhlasu s ratifikací 

mezinárodní smlouvy. Možná je to dáno jen formulační neobratností, každopádně je nutno 

na tento aspekt upozornit.  

Je potom otázkou spíše do diskuse, zda hovořit o materiálním jádru „Ústavy“ s velkým 

počátečním písmenem, tak jak to činí autor práce (resp. řada jiných autorů), nebo spíše 

„ústavy“ s malým počátečním písmenem ve smyslu polylegálního ústavního pořádku. 

Podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou přítomny bezesporu i jinde než 

v Ústavě (tj. ústavním zákoně č. 1/1993 Sb.), zejm. pak v Listině základních práv a svobod. 

Podobně by stálo za to pokusit se pro účely práce blíže rozlišit, byť uznávám, že na to čeština 



nemá dostatečný pojmový aparát, „ústavodárce“  ve smyslu moci ustavující (v německém 

pojetí Verfassungsgeber) a „ústavozákonodárce“ (Verfassungsgesetzgeber) ve smyslu orgánu 

moci ustavené, tj. Parlamentu při přijímání ústavních  zákonů. Je zřejmé, že limity v podobě 

ochrany materiálního jádra ústavy směřují vůči orgánům moci ustavené, resp. procesům 

probíhajícím již v rámci moci ustavené (např. referendum), nikoli vůči moci ustavující.  Autor 

částečně tuto koncepci nakousnul na s. 22 v souvislosti popisem situace v SRN, blíže ji pak již 

nerozvádí. 

Z hlediska hodnocení věcné stránky práce jsem neshledal v předkládané práci, až na výhradu 

ve vztahu k prezidentským mezinárodním smlouvám výše zmíněnou, pochybení.  

 

Závěr: 

Lze uzavřít, že autorovi se podařilo sumarizovat poznatky doktríny týkající se otázky ochrany 

podstatných náležitostí demokratického právního státu, analyzovat a zhodnotit dosavadní 

přístup Ústavního soudu ČR k aplikaci čl. 9 odst. 2 na pozadí několika málo, ovšem zcela 

klíčových rozhodnutí, jako zejm. kauzy Melčák či Lisabonská smlouva. Autor se neomezuje 

jen na reprodukci poznatků doktríny či judikatury, ale přidává též vlastní analytické 

myšlenky. Se závěrem autora, že aplikace konceptu materiálního jádra ústavy Ústavním 

soudem v praxi vyžaduje značnou dávku sebeomezení, resp. zdrženlivosti, pak nelze než 

souhlasit, byť je zjevné, že kompetence Ústavního soudu rušit ústavní zákony musí být jako 

nejzazší možná pojistka excesů většiny připuštěna. To je ostatně rozdíl mezi tyranií většiny a 

ústavní demokracií.     

Po zhodnocení všech aspektů práce uzavírám, že jde o práci kvalitní, splňující požadavky 

kladené na rigorózní práci a tuto práci doporučuji k ústní obhajobě. 
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