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     Posudek oponenta diplomové práce. 
 
Jméno diplomanta: Patricia Hoscheková 
 
Téma a rozsah práce: Model ústavního soudnictví v ČR; 89 stran (74 stran textu) 
 
Datum odevzdání práce (uzavření rukopisu): 25. 9. 2016 
 
Aktuálnost (novost) tématu: 
     I když Ústavní soud ČR byl v jeho současném modelu "zasazen" do ústavního systému 
České republiky již v r. 1993, je téma týkající se ústavního soudnictví stále aktuální a je 
v něm stále co objevovat a zkoumat. O tom jednak svědčí i poměrně rozsáhlá odborná 
literatura, uvedená i v seznamu literatury, který diplomantka ve své práci uvádí a jednak i 
neustále nové vymezování se postavení Ústavního soudu v jeho judikatuře, jíž dotváří své 
postavení arbitra nejen při nalézání práva, ale nezřídka i v roli tvůrce práva. 
 
Náročnost tématu: 
     Zvolené téma jako takové není příliš obtížné vzhledem k existenci ústavního a zákonného 
vymezení Ústavního soudu a vzhledem k rozsáhlé odborné literatuře (existují 3 komentáře 
zákona o Ústavním soudu ČR). Autorka tak mohla vycházet z právních předpisů i 
publikovaných odborných výstupů.. To se projevilo v popisnosti, zčásti logické v tom, že 
musela vycházet z právní úpravy a zčásti přebírá publikovaná fakta.   
 
Kriteria hodnocení práce: 
     Přes nižší náročnost tématu je práce cenná v tom, že vedle popisu stavu de lege lata v ČR  
pracuje s komparativní metodou a to jak s komparací s předchozími modely ústavního 
soudnictví na území dnešní ČR, tak s komparací s úpravou ve vybraných státech. Sice pod 
názvem II, části "Modely ústavního soudnictví a jejich modifikace" bych spíše očekával 
model soudního nebo nesoudního typu ochrany ústavnosti, model difúzního nebo 
koncentrovaného ústavního soudnictví a podobně, nikoli popis ústavního soudnictví ve 
vybraných státech, ale i tak zvolená metoda poskytuje přehled o fungování různých modelů 
ochrany ústavnosti. Za negativní však považuji nezařazení Francie, resp. jejího modelu 
ochrany ústavnosti, lišícího se v podstatných kritériích od modelu ústavního soudnictví ve 
středoevropských státech, na které se autorka zaměřila.  
     Předloženou práci P. Hoscheková rozčlenila (vedle úvodu a závěru) do čtyř tématických 
částí, dále vnitřně strukturovaných. V první, uvozovací části, stručně seznamuje s vývojem 
ústavního soudnictví na území současné České republiky, ve druhé se zabývá modely 
ústavního soudnictví a jejich modifikacemi. Třetí část je věnována současné podobě ústavního 
soudnictví v ČR a čtvrtá část popisuje řízení před ústavním soudem (ČR).. 
     Práce je napsána přehledně s odpovídající úrovní jazykového a stylistického zpracování, za 
přiměřený je možné označit rozsah použité literatury, za nadstandardní poznámkový aparát. 
Cenné jsou statistické přehledy v přílohách práce.         
 
Další vyjádření k práci: 
     V práci jsem nenašel žádnou závažnější faktografickou chybu nebo opomenutí, které by 
podstatným způsobem zkreslily pojetí zkoumaného tématu. Pokud by se diplomantka chtěla 
ústavnímu soudnictví věnovat i v budoucnu, jistě se nabízí vyvodit z předložené práce hlubší 
úvahy de constitutione ferenda; a rozvést náměty naznačené v závěru této práce.   
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Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
     Při ústní obhajobě by se P. Hoscheková mohla vyjádřit k závaznosti rozhodnutí Ústavního 
soudu ČR podle čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR v konfrontaci s čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR.    
  
¨Doporučení práce k obhajobě: 
     Předložená diplomová práce splňuje požadavky na tento druh prací kladených jak po 
stránce obsahové, svým rozsahem, způsobem zpracování, tak i po stránce jejích náležitostí 
Diplomantka předloženou prací prokázala schopnost metodou vědecké práce zpracovat 
přehledně a věcně správně zvolené téma.  Proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
     Celková klasifikace bude odvislá od ústní obhajoby, vlastní práci hodnotím jako velmi 
dobrou. 
 
 
V Praze dne 16. 11. 2016 
 
 
                                                                                                               JUDr. Jiří Hřebejk     
        
 
      


