
Posudek vedoucího diplomové práce Jiřího Musila  
„Unikameralismus v ústavním systému ČR?“ 

 
1. Téma obecně či v místě a čase optimální struktury parlamentu je oblíbenou součástí 

toho, čemu se občas říká ústavní nebo institucionální inženýrství. Mísí se v něm poznatky o 
fungování institucí, jejich předpokladech a důsledcích, obecněji o kontextu vzniku, činnosti, 
změn či rušení institucí různého typu. Jde tu tedy o ponaučení historická i komparativní, vždy 
však provázená upozorněním na hodnotové souvislosti, tedy představy o dobré vládě, vnímání 
dělby moci apod.   

Již zhruba po čtvrtstoletí jsou klasické metody zkoumání struktury parlamentů 
doplňovány novými pohledy, obvykle s ekonomickým podtextem, a to to především 
v politologii (viz např. George Tsebelis). A právě z této oblasti se rozhodl ke zkoumání 
struktury Parlamentu ČR přistoupit Jiří Musil, využiv k tomu své disposice studenta 
ekonomie. Nejde mu o častěji užívanou teorii racionální volby (analýza chování aktérů), 
nýbrž o ekonomickou analýzu práva. Už v tomto ohledu je jeho diplomová práce ojedinělá, 
protože se sice i u nás setkáme s kvalifikačními pracemi pojednávajícími o ekonomické 
analýze práva, jde však o práce disertační, navíc se zabývají oborem samotným, a nikoliv jeho 
aplikací. Zvolená metoda, spojená s kvantifikacemi, vzorci, rovnicemi a grafy, se promítla 
v poněkud menším objemu autorského textu, zdá se mi to však být kompenzováno neotřelostí 
přístupu.       

 
2. K posledně uvedenému se však ještě vracím. Stránkový limit kvalifikačních prací 

zdejší fakulty odpovídá obvyklým tématům a metodám jejich zpracování. Přeneseme-li se do 
světa matematizované ekonomie, působí limity dysfunkčně, protože nutí text „přifukovat“. A 
právě to se stalo i v této práci, která mohla být buď útlejší, anebo naopak rozsáhlejší, protože 
„politologická část“ v této podobě působí spíše jako ornament, resp. nepříliš organický 
doplněk. Diplomant stál zkrátka před rozhodnutím, zda „typickou“ práci doplnit ekonomickou 
analýzou práva, anebo celou práci na ekonomické analýze práva založit. Vybral si druhou 
cestu. 

 
3. Má základní pochybnost neekonoma se týkala toho, je-li možné spočítat, zda je 

lepší mít parlament jednokomorový, nebo dvoukomorový, a to i kvůli eliminaci kontextových 
a hodnotových otázek zmíněných výše. Zdálo se mi v zásadě nemožným izolovat jedinou 
proměnnou (strukturu parlamentu) a odhlížet od ostatních (síla a stabilita vlády, formát a 
dynamika stranického systému, zásahy ústavních soudů, ekonomické cykly apod.). Proč by 
měla rozdílná míra HDP souviset právě s počtem parlamentních komor? Diplomant si ovšem 
svou cestu obhájil a dospěl k závěru, jenž nejspíše není obecným doporučením a la Arend 
Lijphart a konsensuální demokracie, nýbrž vyhodnocením zpětného pohledu pro konkrétní 
zemi či konkrétní země. 

 
4. Po formální stránce je práce čtivá, text se mi zdá být bez chyb, citace jsou 

srozumitelné. Opakuji nicméně připomínku formulovanou vůči pracovním verzím, které jsem 
měl možnost číst. Je-li citována práce, kterou autor nečetl, nýbrž byla mu zprostředkována 



jiným dílem, má se to projevit v podobě citace i seznamu literatury. Možná ale diplomantovi 
křivdím a vše citované četl. Soubor užívané literatury je ve vztahu ke zvolenému záměru 
dostatečný, při jiné metodě práce by samozřejmě musel vypadat jinak.           

 
5. Na rozdíl od běžných diplomových prací na zdejší fakultě je v práci předložené 

věnována mimořádná pozornost metodologii, včetně představení klíčové metody „Difference-
in-differences“. „Politologická část“ jako korektiv ekonomické metodologie je dobrý nápad, 
nejsem si jen jist, může-li jím být v této – více než stručné – podobě. Shrnující závěr je dobře 
srozumitelný. Zdůrazňuje také limitovanost závěrů nedlouhou časovou řadou a nepočetným 
vzorkem zkoumaných zemí. 

 
6. Práce je pro svou originalitu a způsob zpracování jistě způsobilá k předložení 

k obhajobě, ba i k obhájení. Obhajoba nicméně může ukázat, nakolik je ekonomická analýza 
práva v traktované podobě vhodným doplněním konvenční metodologie ústavního práva, či je 
naopak spíše slepou uličkou.    
 
 
V Praze dne 11. září 2015 
 
       doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 

 
    


