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Diplomová práce Václava Mlynaříka navazuje na empirický výzkum z článku M. Matczaka, 

M. Benczeho a Z. Kühna Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, 

Hungary and Poland z roku 2010. Nejprve shrnuje, jak tito autoři porovnávají odůvodnění 

rozsudků správních soudů v ČR, Maďarsku a Polsku co do četnosti užití argumentačních standardů 

právu interních (zejm. jazykový a systematický výklad), standardů právu externích (zejm. úmysl 

zákonodárce, účel právní normy, hodnoty v právu), standardů ústavních a standardů práva EU. 

Tento výzkum byl proveden pro léta 1999–2004, diplomant navazuje zkoumáním let 2004–2011, 

přičemž se zaměřuje jen na české rozsudky správních soudů (NSS a krajských soudů). V kap. 1.2 

odůvodňuje svůj postup a posuny v metodologii, umožňující jemněji sledovat jednotlivé typy 

argumentů; metodologie je velmi propracovaná a dobře zdůvodněná.  

Ještě před kapitolu reprodukující výsledky diplomantova výzkumu je vložena jednak kapitola 

věnovaná vývoji správního soudnictví a hlavně zřízení NSS, obsahující velmi zajímavé aktuální 

poznatky o fungování NSS a o výběru jeho soudců, jednak kapitola shrnující českou i vybranou 

zahraniční literaturu k interpretaci a aplikaci práva.  

Jádro práce pak je v kapitole čtvrté, nazvané „Výsledky výzkumu“. V 584 zkoumaných 

rozhodnutích správních soudů, zvláště NSS, bylo nalezeno 2767 jednotlivých interpretačních 

standardů, z nichž 58 % bylo standardů právu interních, 25 % externích, 10 % ústavních a 7 % 

mezinárodněprávních a evropskoprávních. Standardy právu interní obsahovalo 99,5 % rozhodnutí 

(což je v kontinentálním typu právní kultury naprosto namístě), externí 70 %, ústavní 28 % a 

mezinárodní či evropské 20 %. Přibližně 20 % rozhodnutí obsahovalo výhradně argumentační 

standardy právu interní, což je rovněž zajímavý poznatek, ilustrující posun k mimotextovým 

právním argumentům.  

Diplomant dochází k závěru, že od let 1999–2004 se zvýšila četnost standardů právu externích, 

ústavních a mezinárodních či evropských na úkor standardů interních; uvádí rovněž detailněji, jaké 

typy argumentů byly v jednotlivých kategoriích nejčastěji používány. Závěr obsahuje několik 

dalších zajímavých poznatků a komentářů.  

Myslím, že diplomant provedením onoho empirického výzkumu vykonal obrovskou a velmi 

záslužnou práci. Domnívám se ale, že s nasbíranými daty by se dalo ještě důkladněji pracovat a 

výsledky více komentovat. Věřím, že diplomant na svá zkoumání v budoucnu ještě naváže a přinese 

z rozsáhlého souboru dat další zajímavé poznatky. Už v rámci obhajoby by mohl nastínit, jaké další 

poznatky by z nasbíraných dat bylo možné vyčíst.  

Po formální stránce je práce zpracována výborně, takřka bez chyb (jen na str. 34 bych onen 

německý soud nazýval spíše Spolkový správní soud), diplomant pracuje s pestrou paletou domácí i 

zahraniční literatury a především s obrovským množstvím primárních pramenů.  

Práce rozhodně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a hodnotím ji předběžně 

klasifikačním stupněm výborně.  

 

V Praze dne 7. září 2016.  
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