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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

 1. Diplomová práce Bc. Václava Mlynaříka analyzuje kvantitativním způsobem četnost 
určitých druhů argumentů (pracovně nazvaných argumentů právu externích a právu interních) 
v judikatuře NSS v letech 2004 – 2011. Jde o velmi náročné téma, v české teorii tímto 

způsobem, vyjma prací které jsem publikoval s M. Matczakem a M. Benczé, v podstatě 
doposud neprobádané.  

2. Nutno upozornit, že diplomant mi byl před mnoha lety při přípravě prvého česko-
polsko-maďarského článku cenným pomocníkem, což sám na úvod diplomové práce zmiňuje 
(viz Marcin Matczak, Matyas Benczé, Zdenek Kühn: Constitutions, EU law and judicia l 

strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. Journal of Public Policy, April 2010, 
vol. 30 part 1, s. 81-99; na pokračování této práce již diplomant nepracoval – viz titíž autoři, 
EU law and Central European judges: Administrative judiciaries in the Czech Republic, 

Hungary and Poland Ten Years after Accession, in: Michal Bobek (ed.) Central European 
Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited, Hart 

Publishing Ltd 2015, s. 43-72). Právě účast na prvém článku Václava v roce 2010 zaujala 
natolik, že si zvolil jako téma diplomové práce kvantitativní analýzu dat pozdější judikatury 
NSS. Na tomto tématu pak strávil řadu let a diplomovou práci odevzdává na poslední chvíli. 

Byť jde o práci „protrpěnou“, psanou pět let, mohu prohlásit, že výsledná práce má vysoké 
kvality a je napsaná skutečně velmi dobře. 

3. Po stránce formální nutno zdůraznit, že diplomová práce má nadstandardní rozsah a 
formu: obsahuje téměř 80 stran vlastního textu včetně téměř 300 poznámek pod čarou a řadu 
graficky zdařilých grafů a tabulek, které přehledně dokreslují výklad obsažený v textu.  

Diplomant svou práci rozdělil na celkem tři části plus stručný úvod a závěr. Členění práce je 
logické, nejprve stručně nastiňuje vývoj správního soudnictví na našem území, v další kapitole 

vysvětluje doktrinální přístupy k interpretaci a argumentaci, a prezentuje vlastní metodologii 
výzkumu, a v klíčové kapitole pak prezentuje vlastní výsledky svého výzkumu. Z autorových 
závěrů plyne, že v průběhu času uvnitř judikatury NSS posilují interpretační přístupy a 

argumenty právu externí, či chceme-li, neformalistické. 

4. Nutno ocenit pestrý seznam literatury, z toho je řada prací v angličtině a 

francouzštině. Za velké plus posuzované práce považuji rovněž vysokou úroveň poznámkového 
aparátu. 

5. Na závěr nemohu než znovu opakovat, že diplomová práce je vysoce nadprůměrná a 

bezesporu splňuje všechny podmínky pro její úspěšné obhájení. 



6. Jako otázku pro obhajobu diplomové práci volím následující: Hodnotí diplomant 

trend posilování neformalistických (právu externích) faktorů v odůvodnění judikatury jako 
pozitivní či negativní? Jak by asi dopadly (bez kvantitativního výzkumu bude odpověď 

samozřejmě jen spekulativní) obdobné výsledky pro judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního 
soudu? Prosím o přípravu zdůvodnění odpovědi. 

 

V Praze dne 5. září 2016   

      Zdeněk Kühn 


