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A. Úvodní charakteristika práce 

        Předložená diplomová práce obsahuje celkem 82 stran, tj. včetně seznamu použité 

odborné literatury a seznamu použitých právních a jiných předpisů. Vlastní text práce činí 71 

stran, tzn. včetně obsahu. Práce neobsahuje přílohy. 

        Předmětem práce je pokus o vystižení fenoménu spravedlnosti jak se objevuje 

v soudobém právním myšlení, a to v souvislosti s jeho historickými kořeny ve filosofii staré 

Hellady. 

        Jako cíl práce si diplomant vytýčil nalezení odpovědi na otázku, co je spravedlnost 

v obou sledovaných polohách, tj. v pohledu historickém a současném. 

        Za tím účelem rozvrhl autor práci do dvou částí. Kde v části všeobecné se zabýval 

obecnými filosoficko-právními pojmy, genesí a vymezeným historickým náhledem na 

sledovaný fenomén, jakož i některými problémy s tím souvisejícími. Zvláštní část pak věnoval 

předmětnému fenoménu v presentním právně-filosofickém myšlení, včetně kritického 

zahledění na některé aspekty demokratického právního státu, jakož i úvahám de lege 

ferenda v této oblasti. 

    Hlavní zvolenou metodu, kterou použil diplomant ve své práci je analysa a interpretace 

zkoumaných jevů. 

B. Zhodnocení procesu tvorby práce 



        Diplomant se pravidelně zúčastňoval konsultací s vedoucím práce, přičemž si dotvářel 

potřebné metody a postupy k zdárnému dokončení práce. V obsahové a koncepční stránce si 

ovšem ponechal potřebnou autorskou licenci, tzn. včetně výběru nosné literatury a zaměření 

jednotlivých partií práce. Tuto autorskou licenci, kterou má ostatně každý autor, tedy i autor 

diplomové práce, její posuzovatel respektuje, a to nejen z hlediska obecně autorskoprávního, 

ale i z pohledu filosofického. 

C. Zhodnocení práce 

    1. Charakteristika formální stránky 

    Vnější struktura práce, jakož i tematické členění odpovídá tradiční akademické dimensi a 

logické konsekvenci zvolené materie. Příkladně bohatý poznámkový aparát je na patřičné 

úrovni. Formální nedostatky se vyskytují jen zcela ojediněle (např. v obsahu není uveden 

seznam použitých právních a jiných předpisů). Stylistické nedostatky se prakticky nevyskytují. 

K přednostem práce lze z hlediska odborného a v přímém kontextu se zvoleným tématem 

bez pochyb počítat použití kvalitních výrazových prostředků. 

    2. Charakteristika věcné stránky 

    Vnitřní struktura práce je v souladu s jejím obsahovým záměrem vyjádřeným již názvem 

práce a v úvodu stanoveným cílem. Náplň kapitol v zásadě odpovídá jejich zaměření, i když 

v některých místech se tematicky rozbíhá do více stran, případně za hranice vlastního 

tématu, kde kontext se sledovaným fenoménem je vzdálenější. Jinak kritické zastavení 

autora u tzv. klausule věčnosti nebo u problematiky svémocné omnipotence Ústavního 

soudu patří k prvkům vědeckosti této práce. Samotný pojem tzv. klausule věčnosti je stejně 

jako tzv. materiální jádro ústavy pojem nezákonný, teatrálně a ominosně šířený do nedávna 

Ústavním soudem. Dávno již zvěčnělý prof. H. Kelsen svého času konstatoval, že suverén 

s ústavodárnou mocí si vždy ustanoví jemu konvenující právo bez ohledu na jakékoliv zákazy 

a příkazy obsažené v dosavadním právním řádu. Také představa H. Kelsena o ústavním 

soudnictví jako jedním ze soudních orgánů podléhajících obecné kritice a podrobených 

kontrolní pravomoci lidu nebo alespoň parlamentu, vylučuje jeho koncepci jako orgánu 

absolutního panství stojícího nad sociálním řádem a odpovědného jen sobě samému. 

D. Závěrečná klasifikace práce 

        Posuzovaná diplomová práce představuje velmi dobře zpracovanou historicko-právní 

studii s částečně kritickým průnikem do současnosti. Na své úrovni přirozeně nemá tendencí 

objevitelských, avšak přec patří do ranku prací velmi zdařilých. Pro případnou práci rigorosní 

lze doporučit užší tematické zaměření, jednoznačnou volbu hlavní řešené problematiky, větší 

přehlednost a souvztažnost zpracovávané materie, jakož i větší operativnost při řešení 

vyskytnutých dílčích věcných problémů během tvůrčí činnosti. Ačkoliv se posuzovatel této 

práce věnuje právní filosofii-kromě právní a státní teorie-již drahná léta, tj. od práce 

v Akademii věd (jako vedoucí vědecké skupiny právní metodologie a filosofie) až dosud, 



nepřistupuje k předložené diplomové práce s výrazem zatrpklého filosofa. Omne principium 

grave. Vzdor některým připomínkám k nedostatkům, za časté spíše omissivních, lze bez 

nesnází konstatovat, že předmětná práce-v porovnání s běžným standardem-plně, ba 

četnými místy i nadmíru, splňuje všechny předpoklady na tento druh prací kladené. Navíc se 

diplomant, na rozdíl od stereotypu povrchních znalostí běžné populace dnešní globalizační 

doby, vyznačuje zřetelným příklonem k vnější i vnitřní kultivovanosti a hlubokým zájmem o 

právní filosofii. Proto 

                                                             d o p o r u č u j i 

předmětnou diplomovou práci k vykonání obhajoby a v jejím rámci kladu diplomantovi tyto 

otázky: 

1. S čím ztotožňoval Aristoteles objektivní spravedlnost a proč? 

2. Jaké místo zaujímá fenomén spravedlnosti v nauce o racionální demokracii zakladatele ryzí 

nauky právní prof. Hanse Kelsena? A jaký ideál vyznával ve své koncepci státu zákonů? 

Způsob vypracování a odborný obsah hodnotím ze shora uvedených důvodů klasifikačním 

stupněm 

                                                                v ý b o r n ě . 

Závěrečná klasifikace bude posuzována až v v souvislosti s posouzením výkonu obhajoby. 

 

V Praze dne 23. září 2015                                                                             JUDr Jan Pinz, Ph. D. 
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