
 
 
 

Stručný posudek školitele 
Na disertační práci Mgr.Jeronýma D e k a n a 

„Ústavněprávní důsledky Lisabonské smlouvy“ 
 

       
      Postup práce doktoranda jsem měl možnost soustavně sledovat a 
vím, s jakou odpovědností a úsilím k ní přistupoval. Byl jsem si vědom 
toho, že vypracování disertační práce na toto téma nebude jednoduché 
už jen proto, že se jedná o problematiku, která snad – co do počtu 
vědeckých, politických a mediálních zpracování, analýz a komentářů – 
patří mezi nejfrekventovanější. Měl-li doktorand v této situaci jít za 
hranice toho, co už bylo x-krát řečeno, musel prokázat mimořádně 
širokou orientaci v  rozsáhlých pramenech, v historických událostech, 
politických souvislostech a zejména též zázemí v oblasti státovědy, 
politologie, mezinárodního práva a v neposlední řadě i srovnávacího 
práva ústavního. 
      I kdyby se v průběhu vypracovávání práce život zastavil, měl by 
Mgr.Dekan před sebou už jen z výše uvedených důvodů mimořádně 
složitý úkol. Práce však vznikla v době, kdy Evropská Unie prochází 
krizovým obdobím (Eurozóna, Řecko, migrace, kvóty, Schengen, Brexit, 
společná obrana, dvourychlostní EU) zemích.       
     Ve snaze vycházet  z komplexnějšího faktografického zázemí, jsou 
první části práce věnovány vývoji evropské integrace před Lisabonskou 
smlouvou a vlastní charakteristice Lisabonské smlouvy. Zpočátku jsem 
měl určitou obavu, zda tato část je proporčně zcela vyvážená 
rozsahem popisných pasáží. Tuto obavu jsem nicméně do značné míry 
zapudil, zejména ze dvou důvodů. Ten první spočívá v přesvědčení, že 
tato fakticita má své zdůvodnění jako východisko k vlastní analýze 
ústavněprávních důsledku Lisabonské smlouvy. A ten druhý – 
podstatný – je v mimořádně fundované pozornosti, kterou autor věnuje 
státní suverenitě a federální teorii. Právě v problematice suverenity 
státu je podle mého názoru jádro celé práce, což vyplývá i z jejího 
závěru. 
      Vlastní analýza ústavněprávních důsledku Lisabonské smlouvy je 
v práci opřena o rozsáhlé prameny (právní předpisy EU, ČR a některých 
dalších zemí, soudní rozhodnutí SDEU /ESD/, rozhodnutí US ČR, NSS ČR 
a soudních orgánů dalších zemí a velkého počtu dalších primárních 
zdrojů). Způsob práce s těmito prameny hodnotím velmi pozitivně.  



      Velmi kladně hodnotím práci doktoranda s literaturou, ve které 
v rozsáhlé míře využívá svou dobrou znalost angličtiny. Pokud jde o 
literaturu „domácí“, je obsáhlá. Doktorand  citovanou literaturu 
prokazatelně prostudoval a použil. 
      Protokol o kontrole plagiátů dokládá, že práce je autentická. Počet 
shod uváděných v Protokolu je ve všech případech menší než 5%. 
Dané shody se při tom týkají jen názvů normativních aktů, či znění 
jednotlivých ustanovení nebo citací z nálezů Ústavního soudu ČR (a 
jiných pramenů) o které autor opírá své samostatné komentující, 
kritické a na mnoha místech i výhledové úvahy. 
      Z formálního hlediska je práce na vysoké úrovni a to po každé 
stránce. Osnova, vnitřní členění částí, grafická úprava (včetně volby 
typu písma), to vše je velmi dobré. Vysoce hodnotím poznámkový 
aparát, důslednost odkazů, citací a zejména skutečnost, že 
v poznámkách pod čarou je nejen velké množství faktografických 
odkazů, ale i řada samostatných úvah, významně doplňujících vlastní 
text práce. 
      Jsem přesvědčen, že Mgr. Jeroným Dekan svou disertační prací 
prokázal schopnost pracovat na takové úrovni vědecké práce, která je 
předpokladem pro udělení vědecké hodnosti PhD. 
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                                                                              školitel 


