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Oponentský posudek na diplomovou práci:   

Unikamerálnost v ústavním systému České republiky? (Bc. Jiří Musil) 

 

Předložená diplomová práce má 61 normostran vlastního textu včetně 115 poznámek pod čarou a 11 

stran příloh. V úvodu je stručně představeno téma práce, její struktura i základy metodologie. Autor se 

hlásí k pozitivistickému přístupu k vědeckému bádání, podle něhož má věda „předkládat objektivní fakta“, 

nikoliv hodnotící závěry (str. 3). Cílem práce je ověření hypotézy, že „hospodářské výsledky v podobě 

makroekonomických ukazatelů země s bikamerálním zákonodárným sborem jsou statisticky lepší než 

srovnatelné země s parlamentem unikamerálním“ (str. 1), přičemž tyto makroekonomické ukazatele jsou 

reprezentovány údajem o výši hrubého domácího produktu (HDP) v přepočtu na 1 obyvatele. Referenční 

vzorek zemí, které jsou srovnávány, obsahuje vedle České republiky také Maďarsko, Slovensko a Polsko 

(viz str. 13). Práce pokračuje vymezením teoretického rámce použitých ekonometrických metod (kapitola 

1) a stručným popisem datového modelu, který slouží k ověření hypotézy (kapitola 2). Jako „Praktická 

část“ je označena kapitola 3, která obsahuje výsledek provedené ekonometrické analýzy a podrobuje jej 

jistému ověření z hlediska metodologické validity. Následuje kapitola 4, označená jako „Politologická 

část“, která obsahuje obecný popis ústavních systémů čtyř srovnávaných zemí, a nakonec stručný závěr. 

Hlavním výstupem práce je zřejmě číslo 192: právě tato částka vyjádřená v amerických dolarech totiž 

podle provedených měření představuje přínos existence druhé komory ke zvýšení HDP na obyvatele.  

*** 

Za pozitivní stránku předložené diplomové práce považuji snahu podívat se na právo poněkud jiným 

způsobem, jinými metodami než je běžné. V tomto směru je práce bezesporu pozoruhodná a odpovídá 

trendu k většímu zapojení empirického zkoumání práva, po kterém v evropském kontextu volá – ve svém 

manifestu – např. Armin von Bogdandy a v kontextu české nauky ústavního práva jej svými pracemi 

reprezentují např. Robert Zbíral či Jan Chmel.  Právě druhý jmenovaný – a jeho různými oceněními 

ověnčené práce SVOČ i práce diplomová – je přitom ukázkou, že si takový přístup může plně osvojit i 

student magisterského studia a věnuje-li své práci potřebné úsilí, může dojít k vynikajícímu a velmi 

zajímavému výsledku. Ne každá novátorská práce je však zároveň prací kvalitní; obávám se přitom, že 

předložená diplomová práce v tomto ohledu trpí řadou nedostatků. 

Nejprve bych rád uvedl svoji pochybnost o tom, zda jde vůbec o práci, kterou lze obhajovat v rámci 

obou ústavního práva. Přestože jsem příznivcem ekonomické analýzy práva i výše zmíněného trendu 

obohacování právní vědy, přece jen se domnívám, že kvalifikační práce, která má diplomantovi posloužit k 

absolvování magisterského studijního programu právo a právní věda, by měla být v právu alespoň 

částečně ukotvena. Tak tomu ale v případě předložené práce není; nemnohá místa, kde se diplomant 
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práva alespoň dotýká, navíc příliš neprokazují jeho orientaci v tomto oboru. Vzhledem k tomu, že hlubším 

právním problémům se autor vyhýbá, se tento nedostatek projevuje zejména v různých drobných 

nepřesnostech, nad kterými by snad bylo lze mávnout rukou, v daném kontextu však svědčí o spíše 

povrchním, neprávnickém přístupu. Jako příklad může posloužit např. tvrzení na str. 8, podle něhož ke 

zrušení druhé komory parlamentu v ČSR došlo až poté, co v roce 1948 získala moc KSČ, přestože ve 

skutečnosti k tomu došlo už ústavním dekretem prezidenta republiky č. 47/1945 Sb., o Prozatímním 

národním shromáždění, a u unikameralismu setrval i ústavní zákon č. 65/1946 Sb., o ústavodárném 

Národním shromáždění. Jiným příkladem je nepravdivé tvrzení na str. 35 („Ústavní zákon 1/1993 Sb. (dále 

jen Ústava) v článku 1, odstavci 1 definuje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát. Česká republika je definována jako republika s parlamentní formou vlády.“); diplomant se zde 

sice jistí formálním odkazem (bez uvedení stránky) na popularizační příručku „Vládci a vládcové – Jak se 

kde vládne“, jako bezmála absolvent Právnické fakulty by však měl projevit kritičtější úsudek a být si sám 

vědom toho, že Ústava ve skutečnosti o parlamentní formě vlády nemluví. Nedostatky lze nalézt i 

v popisech ústavních systémů dalších srovnávaných zemí. Maďarský volební systém se ve skutečnosti ani 

po ústavní reformě nestal „prostým poměrným systémem“ (str. 38), nýbrž zůstává smíšeným systémem se 

silnými většinotvornými účinky, jak je vcelku zřetelné i z toho, že strana Fidesz premiéra Orbána díky 

tomuto systému v posledních volbách získala téměř 67 % mandátů za cca 44 % hlasů, což představuje 

poměrně značnou prémii na úkor menších stran. Článek 119 slovenské ústavy, který obsahuje výčet 

kompetencí vlády, rozhodně nepředstavuje úpravu, která by byla „takřka shodná s právní úpravou v České 

republice“ (str. 42), protože česká Ústava naopak kompetenční katalog vlády zcela postrádá.  

 Mé pochybnosti o tom, zda je práce způsobilá k obhajobě v oboru práva, do určité míry prohlubuje i 

skutečnost, že podstatná část práce vykazuje značnou podobnost s bakalářskou prací „Dopady výstavby 

dálniční sítě na regionální růst pohledem ekonomické teorie“,
1
 kterou autor v roce 2013 obhájil na VŠE 

v rámci svého studia ekonomie. Diplomant ji sice korektně uvádí v seznamu použité literatury a na 

několika místech na ni odkazuje i v poznámkách pod čarou, při podrobnějším srovnání obou textů však 

nelze přehlédnout, že vzdor určitým formulačním úpravám se nikoliv nevýznamné části prvních tří kapitol 

překrývají. Kvalifikační práce, která je svým zaměřením a obsahem vhodná k osvědčení schopností, které 

si má ze svého studia odnést absolvent oboru ekonomie, přitom nemusí být stejně vhodná pro osvědčení 

schopností absolventa oboru právo. 

Zcela jistý si nejsem ani tím, zda obsah předložené práce odpovídá zadanému názvu; v každém 

případě bych byl považoval za vhodnější, kdyby diplomant svůj záměr plně odkryl už ve fázi jejího zadání 

tím, že by si zvolil konkrétnější název práce, a už tehdy tak poskytl prostor k vyjasnění, zda je jeho záměr 

v souladu s požadavky studijního programu. 

                                                                 
1
 Dostupná z https://www.vse.cz/vskp/id/1194253. 
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*** 

Významné nedostatky dále spatřuji v „řemeslném“ provedení práce, tedy pokud jde o naplnění 

formálních požadavků na podobu a způsob zpracování kvalifikační práce. První výhrada se týká struktury: 

zatímco první tři kapitoly práce tvoří jistý ucelený útvar, ze kterého je patrné, jaký význam pro práci jako 

celek jednotlivé části mají, zcela bezúčelně působí kapitola čtvrtá. Autor ji sice označuje za „Politologickou 

část“, ve skutečnosti jde však o ryzí (a relativně povrchní) popis ústavních systémů srovnávaných zemí. 

Snad by bylo možné se pokusit hájit její existenci úvahou, že tak autor podepírá své rozhodnutí, proč si do 

svého srovnání vybral právě tento vzorek zemí. K tomu však kapitola nijak nesměřuje, což je ostatně 

ilustrováno i tím, že je v práci zařazena až poté, co je veškerá analytická práce hotova a závěry vyřčeny, 

jako jakýsi doplněk. Je chvályhodné, že sám autor si je tohoto nedostatku do určité míry vědom („Tato 

část se svým pojetím vymyká koncepci předkládané práce, neboť není postavena na kvantifikaci 

zkoumaných jevů a není tedy přímou součástí provedené analýzy.“ – str. 34). Když ale současně tvrdí, že 

mu tato část má posloužit jako „korektiv zjištěných poznatků, který je schopen formou kvalitativní analýzy 

a slovního popisu vysvětlit zjištěné poznatku“ (tamtéž), nejde o tvrzení odpovídající jejímu skutečnému 

obsahu. 

Druhá z výhrad v této oblasti směřuje k práci s literaturou. Závěrečný seznam literatury je dosti útlý a 

svědčí o tom, že se autor opírá především o učebnicové texty v oblasti ekonomie. V oblasti práva a právní 

vědy autor používá jen ojedinělé prameny, zejména samotné ústavní texty čtyř srovnávaných zemí. 

Závažnějším nedostatkem je ale citační kultura v práci samotné: autor namnoze uvádí určitá tvrzení, aniž 

by je jakkoliv podpořil odkazem na jejich původ (srov. např. věty začínající „Kysela uvádí…“ či „V otázce 

obsazení parlamentu lze ještě zmínit teorii…“ na str. 9). Za odpovídající způsob odkazování v žádném 

případě nelze považovat odstavec na str. 12, ve kterém autor paušálně uvádí, že „[d]ílčí informace o 

ústavních systémech sledovaných zemí apod. byly získány z  ostatní literatury, kvalifikačních prací a 

vědeckých textů (paperů), uvedených v poznámkách pod čarou a seznamu použité literatury v kapitole 

zdroje, která je přiložena na konci práce.“ Ale i tam, kde odkaz na zdroj nabízí, jej nezřídka uvádí v takové 

formě, která znemožňuje jeho dohledání (např. protože chybí odkaz na konkrétní stránku díla nebo je 

název díla nekompletní apod.), což zcela popírá smysl uvádění citací (srov. např. poznámku pod čarou č. 

26 či 71). Skutečnost, že diplomant nedodržuje žádnou jednotnou citační normu, vedle těchto nedostatků 

působí už jen jako estetický detail. 

Zatímco předchozí výhrady k práci s literaturou lze považovat spíše za projev hrubé nedbalosti, třetí 

výhrada v této oblasti je závažnější, protože přinejmenším hraničí se záměrným plagiátorstvím. Autor 

v práci na několika místech odkazuje sám na sebe, resp. na svoji již zmíněnou bakalářskou práci. V  obecné 

rovině proti tomu nelze nic namítat, přestože odkazování na sebe sama ve třetí osobě (např. ve formě: 

„tedy jak uvádí Musil“ apod.) působí poněkud extravagantním dojmem. Konkrétní způsob těchto citací je 

však v odborné práci zcela neakceptovatelný. Z  důvodů, které mi nejsou jasné, některé z těchto autocitací 
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vůbec neexistují: např. text uvedený v přímé citaci na str. 15 („komplexních dat, která zachycují nejen 

časovou, ale i průřezovou dimenzi sledovaných jevů“) se na uvedených stranách vůbec nevyskytuje a ani 

s využitím hledání v dokumentu se mi jej, byť třeba v jiné části odkazované práce, nepodařilo najít. Ještě 

mnohem závažnějšího prohřešku se ovšem autor dopustil na str. 25 hodnocené diplomové práce, kde na 

sebe odkazuje následujícím způsobem:  

„Musil popisuje multikolinearitu jako ‚ekonometrický problém, který nastává 
při porušení čtvrtého G-M předpokladu. Tento předpoklad hovoří o podmínce 
lineární nezávislosti sloupců v matici pozorování‘“ atd.  

V jeho původní bakalářské práci, na kterou odkazuje, však příslušná pasáž textu vypadá takto:  

„Hušek (2007) popisuje multikolinearitu jako ekonometrický problém,  který 
nastává při porušení čtvrtého GM předpokladu. Tento předpoklad hovoří o 
podmínce lineární nezávislosti sloupců v matici pozorování“ atd. 

Zdá se tedy zjevné, že skutečným autorem uvedené definice není sám diplomant, nýbrž prof. 

R. Hušek, na jehož práci o ekonometrii v původním textu odkazuje, zatímco v nyní předložené diplomové 

práci již není uvedena ani v závěrečném seznamu použité literatury. Důvody tohoto diplomantova 

postupu mi nejsou příliš jasné: i kdyby zůstal neodhalen, nemělo by toto přivlastnění si cizí definice žádný 

přínos pro úroveň či hodnocení jeho práce. V každém případě se však jedná o hrubé porušení etických 

zásad odborné práce, které nelze ponechat bez povšimnutí.  

Velmi podobným nedostatkem trpí i způsob citace matematického vztahu na str. 15 diplomové 

práce, kde je rovněž opomenut původní zdroj.  

*** 

Jádrem diplomové práce je snaha o potvrzení hypotézy, že země s dvoukomorovým parlamentem 

dosahují lepších ekonomických výsledků, tak jak je odráží údaj o HDP přepočteném na jednoho obyvatele. 

Velmi zjednodušeně řečeno diplomant postupuje tak, že porovnává údaje o HDP ve čtyřech zemích, které 

tvoří jeho srovnávací vzorek, v období let 1990 až 2013, a sleduje, zda mají vyšší HDP země 

s dvoukomorovým parlamentem (Česká republika, Polsko), nebo země s jednokomorovým parlamentem 

(Maďarsko, Slovensko). Na tomto podkladě pak dochází k výše zmíněnému závěru, že „stát 

s dvoukomorovým parlamentem vykazuje v porovnání s relevantní zemí, mající zákonodárný sbor 

jednokomorový, lepší hospodářské výsledky, vyjádřené v HDP na osobu a rok o 192 USD“ (str. 24).  

Diplomantův postup do značné míry připomíná široce známé dílo významného politologa Arenda 

Lijpharta, který ve své knize Patterns of Democracy (Yale University Press, 1999) analyzoval 36 zemí světa, 

u kterých nejprve na základě sady různých kritérií zkoumal, zda se přiklánějí spíše ke konsensuálnímu, 

nebo k většinovému modelu demokracie. Jedním z posuzovaných kritérií byla i vnitřní struktura 

parlamentu, přičemž se nezastavil jen u otázky samotné existence druhé komory, ale zkoumal i vzájemný 
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vztah obou komor, tedy do jaké míry jde o symetrický bikameralismus, který je v jeho typologii jedním 

z rysů konsensuální demokracie. Následně porovnal hospodářské výsledky zemí v obou těchto skupinách a 

došel k závěru, že – vzdor konvenční představě – si země s většinovým modelem demokracie nevedou o 

nic lépe, ba možná si dokonce vedou o něco hůře než země s konsensuálním modelem, který Lijphart 

prosazuje. Jeho práce vzbudila značný ohlas, který přinesl i velmi obsáhlou kritickou reflexi použité 

metodologie, na které je možné stavět při dalším empirickém výzkumu v této oblasti. 

Vzhledem k tomu, že Lijphartova práce ani žádná z  prací, které ji reflektovaly (v češtině např. Novák, 

M.: Jakou demokracii pro nové demokracie?, Masarykova univerzita, 2002), není součástí použité 

literatury, lze předpokládat, že si jich diplomant nebyl vědom, což je škoda. Troufám si tvrdit, že pokud by 

se s nimi včas seznámil a zamyslel se především nad kritikou Lijphartova bádání, zřejmě by svou vlastní 

práci zaměřil úplně jinak, nebo by si přinejmenším uvědomil některé základní nedostatky ve své 

metodologii. 

Metodu Difference-in-differences, kterou při porovnávání zemí s jednokomorovým a 

dvoukomorovým parlamentem používá, diplomant představuje jako metodu, která se používá při 

testování léčiv. Skupina pacientů, kteří trpí stejným onemocněním, je rozdělena do dvou skupin. Jedné 

skupině se podává testovaný přípravek, zatímco druhé skupině jen placebo (přípravek bez jakékoliv 

léčebné látky); žádný pacient se ovšem nesmí dozvědět, do které z  nich patří. Z porovnání, jak se vyvíjí 

onemocnění pacientů v jedné a druhé skupině, lze následně usuzovat, zda má testovaný přípravek nějaký 

pozitivní efekt, resp. jak velký. Aby však výsledky byly validní, musí být splněny dvě podmínky: vzorek 

pacientů musí být dostatečně velký, aby nebyl celkový výsledek zkreslován extrémními případy, které se 

z různých důvodů odchýlí od ostatních, a zároveň musí být pacienti v obou skupinách srovnatelní.  

Diplomant to při popisu metody sám velmi dobře popisuje na str. 13: „čím větší počet analyzovaných 

zemí by byl do výzkumu zahrnut, tím přesnější výsledky by šetření přinášelo“, přičemž „[p]ro správné 

fungování (…) metody (…) je nezbytné použít sledované jednotky, které vykazují co největší míru 

statistické shody s výjimkou sledovaného jevu.“ Na rozdíl od něj se však nedomnívám, že by tyto 

předpoklady byly naplněny: přestože si vybral čtyři geograficky blízké postkomunistické země  ve střední 

Evropě, rozhodně nelze hovořit o tom, že by byly téměř ve všem shodné a lišily se pouze tím, zda mají 

jedno- nebo dvoukomorový parlament. Pravý opak je pravdou: lze hovořit o velkém množství 

nejrůznějších odlišností, které mají po mém soudu mnohem větší vliv na ekonomický vývoj těchto zemí 

než právě počet komor. Takovou námitku lze snad vznést i proti jiným případům empirického zjišťování 

dopadů určitých parametrů a bylo by pošetilé na tomto základě tvrdit, že je-li téměř nemožné izolovat jen 

jediný srovnávaný parametr, nemá kvantitativní analýza smysl. Musí však být prováděna lege artis, 

k čemuž se zdá být nezbytný mnohem větší vzorek analyzovaných případů a pečlivá analýza dalších 

proměnných, které mohou mít vliv na dosahované výsledky. Provedená kvantitativní analýza pouhých čtyř 
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zemí by snad tedy mohla být zajímavým doplněním na okraj, ale nelze na ní po mém soudu postavit celou 

diplomovou práci ani z ní dovozovat tak dalekosáhlé závěry, jak to činí diplomant.  

Z práce mi navíc není zcela zřejmé, jaké kritérium bylo vlastně v rámci analýzy posuzováno. Vyjdeme-

li znovu z toho, jak se používaná metoda využívá pro testování léčiv, je zřejmé, že sledovaným kritériem je 

míra zlepšení či zhoršení zdravotního stavu pacientů, nikoliv jejich stav jako takový. Pokud by byl 

počáteční stav všech sledovaných pacientů totožný, mohli bychom toto rozlišování zanedbat; pokud se 

však výchozí stav jednotlivých pacientů liší, nemůžeme dost dobře vyčítat testovanému léku, že se sice 

těžce nemocný pacient po jeho podávání výrazně zlepšil, ale pořád je na tom mnohem hůře než jiný 

pacient, který trpí jen lehčí formou onemocnění a i když se jeho stav po podávání placebo přípravku nijak 

nezměnil, už od počátku je zkrátka mnohem lepší než stav toho prvního. Tentýž přístup je po mém soudu 

nezbytné aplikovat na srovnávání zemí ve sledovaném vzorku. V teoretické části práce lze najít náznaky, 

že by tomu tak doopravdy mělo být (srov. zejména vzorec na str. 15), praktická část, tedy místo, kde se 

analýza přímo provádí, ale vyznívá opačně. Na str. 23 totiž autor píše, že „je vypočtena průměrná hodnota 

HDP všech sledovaných zemí za celou délku časové řady a jednotlivé hodnoty, dané pro jednotlivé země, 

určují, nakolik se HDP daného státu odchýlilo od společného průměru,“ z čehož se zdá, že ve své analýze 

pracoval s absolutními hodnotami, nikoliv s jejich rozdílem oproti počáteční hodnotě. Totéž vyplývá i 

z toho, jak výsledky dále ověřuje na str. 27 (když porovnává celkový součet HDP/obyvatele pro obě 

skupiny zemí za celé období) a jak je vizualizuje v grafu na str. 28. Tuto okolnost, která je jádrem celé 

metody analýzy, by proto přinejmenším bylo dobré vyjasnit.  

Diplomant se totiž dopouští poměrně výrazného zkreslení, když na str. 28 uvádí, že „[z] grafu 1 je 

patrné, že počáteční podmínky všech dotčených zemí byly velmi podobné (HDP per capita v roce 1990 

vykazující obdobné hodnoty)“. Vzhledem k tomu, jaké používá ve svém grafu měřítko, se skutečně může 

zdát, že jsou počáteční hodnoty téměř stejné. Jak je však patrné z následující tabulky, ve skutečnosti se 

výchozí pozice zkoumaných zemí vcelku výrazně lišila: v roce 1991 připadal na jednoho obyvatele 

Maďarska o více než polovinu vyšší HDP než na jednoho obyvatele Polska.  

 

Země HDP na 1 obyvatele (v USD) 

Česká republika 2867,22941 

Maďarsko 3331,53953 

Polsko 2192,66594 

Slovensko 2680,03345 
 

Zdroj: Databáze Světové banky, http://data.worldbank.org/ 

 

http://data.worldbank.org/
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I kdybych tedy odhlédl od námitky, že další vývoj HDP v těchto zemích byl ovlivněn řadou různých 

faktorů, přičemž vnitřní struktura jejich parlamentů byla přinejlepším jen jedním z  mnoha, předmětem 

zkoumání nemůže být absolutní hodnota dosahovaného HDP na obyvatele, nýbrž změna  oproti výchozímu 

stavu. Jinými slovy, zkoumat bychom měli, jaký byl vývoj růstu HDP ve sledovaných zemích od jejich 

přechodu k demokracii (tedy od okamžiku, kdy jejich parlamenty, a s nimi i případná otázka jejich vnitřní 

struktury, získaly reálný význam) a zda se od sebe nějak lišil vývoj v zemích s jednou a dvěma komorami. 

Schematicky lze tento pohled předvést na následujícím grafu, ve kterém je výchozí výše HDP na obyvatele 

ve všech sledovaných zemích vyjádřena jako 100 %. Další vývoj křivky tak ukazuje  nárůst či pokles HDP z 

výchozího stavu v jednotlivých zemích: 

 

Zdroj použitých dat: Databáze Světové banky, http://data.worldbank.org/2 

 

Z tohoto pohledu na data je patrné, že zatímco (jednokomorové) Maďarsko si v rámci sledovaného 

vzorku vedlo nejhůře (nárůst o 317 %), zbývající tři země dosáhly relativně podobného výsledku. 

Nejvyššího nárůstu HDP přitom při pohledu na celé období 1991–2014 dosáhlo (rovněž jednokomorové) 

Slovensko (o 587 %), za kterým jen těsně zaostává Česká republika (582 %) a jen o něco více Polsko (558 

%). Není úkolem oponenta spekulovat o tom, co mohlo být důvodem rozdílného vývoje, a k takové úvaze 

ostatně ani není odborně způsobilý: čistě z  laického pohledu se však nabízí například úvaha o tom, že 

Maďarsko startovalo z nejvyšší pozice (a navíc se značným státním zadlužením), což poněkud omezovalo 

potenciál jeho růstu. Významný se jeví pohled na vývoj HDP v České republice a Slovensku, tedy ve 

státech, jejichž výchozí pozice byla velmi podobná nejen z pohledu čísel, ale díky společnému federálnímu 

státu i z pohledu právního, kulturního a ekonomického prostředí, a které by tak pro studii „placeba“ 

                                                                 
2
 Na rozdíl od analýzy v diplomové práci je výchozím bodem rok 1991, nikoliv rok 1990. Důvodem je skutečnost, 

že v časové řadě dat, které publikuje Světová banka, chybí za rok 1990 údaj o Maďarsku.  
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mohly být nejvhodnější. Skutečnost, že obě země dosáhly téměř totožného výsledku, přestože se liší 

počtem komor svých parlamentů, citelně zpochybňuje závěr, že by tento parametr měl – v rámci 

sledovaného vzorku zemí – jakýkoliv zásadnější vliv na ekonomický vývoj.  

Dochází-li autor na základě své analýzy v diplomové práci k opačnému závěru, je to zřejmě 

způsobeno vlivem „extrémního“ případu, který se od ostatních zemí odlišuje: tedy Maďarska, jehož špatný 

výsledek jde na vrub „jednokomorových zemí“. Kdyby byl zkoumaný vzorek zemí větší, zřejmě by se tato 

odchylka statisticky vyrovnala, kvůli malému vzorku však i jediný takový případ může vychýlit celkový 

výsledek. 

*** 

Chybami se člověk učí, což platí i o vědeckém bádání: i práce, díky níž se objeví mezery určitého 

přístupu nebo která z dobrých důvodů nedokáže dosáhnout cíle, který si vytkla, nemusí být zcela bez 

přínosu, je-li vnitřně poctivá. V práci originální, která se odchyluje od zavedených postupů a snaží se o 

nový, moderní přístup, se navíc chyby pochopitelně dělají snáz než v práci „kanonické“. Při hodnocení 

takové práce je proto po mém soudu na místě jistá shovívavost. Výhrady, které mám k metodice 

provedeného srovnání a které jsem vyjádřil v poslední části svého posudku, by mne proto samy o sobě 

nevedly k závěru, že je předložená práce špatná či neobhajitelná, nýbrž bych je považoval spíše za možnou 

zpětnou vazbu autorovi pro případ, že by ji chtěl nějak dále rozvíjet. Vzhledem k dalším závažným 

nedostatkům, které jsem uvedl v předchozích částech posudku, však předloženou diplomovou práci 

nepovažuji za způsobilou k obhajobě a doporučuji její přepracování. 

 

V Praze dne 20. září 2015 

 

 

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 


