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I. 

 

Předložená disertační práce představuje výsledek doktorandova intenzivního zájmu o 

dané téma. Autor k práci přistoupil po předchozí poměrně důkladné vědomostní přípravě, což 

je patrné na její koncepci, strukturování a obsahovém zpracování.  

Autor práci z hlediska jejího cíle koncipoval jako pokus o postižení možných 

ústavněprávních dopadů normativního obsahu Lisabonské smlouvy na ústavní pořádek České 

republiky. Zpracování tohoto tématu pochopitelně vyžaduje rozsáhlé znalosti nejen 

teoreticko-právní, státovědecké, ústavněprávní a evropskoprávní, ale také historické, politické 

a v neposlední řadě mezinárodněprávní. Výsledkem práce je relativně ucelené a kvalifikované 

pojednání o složitých a vyvíjejících se otázkách hierarchicky i paralelně působících právních 

úprav a jejich vlivu na ústavní pořádek České republiky. Autor v disertační práci přinesl a 

také připomněl poznatky, které vyplývají z historických, juristických a také politických 

aspektů sledovaného tématu.  

   

II. 

 

Aktuálnost zpracovaného tématu lze spatřovat přinejmenším ve dvou oblastech. 

V prvé řadě je to přítomný vývoj Evropské unie, jejích institucí a právní regulace její činnosti 

a působení jako takového a jejich vlivu na ústavní systém a právní úpravu v České republice.  

V této podobě se jedná o autorsky náročnou výzvu, jež s sebou nese požadavky na resumující 

tvrzení a závěry, pro které se ne vždy hledá jednoduché a inspirativní schéma. Vedle 

uvedeného lze za aktuální považovat připomenutí otázek týkajících se suverenity (srov. 

zejména část 2.2), forem státních a nadstátního zřízení (srov. zejména část 2.3) i (tzv.) 

problému demokratického deficitu (srov. zejména část 4.7.8). 

 

III. 

 

Struktura práce vypovídá o autorově přemýšlivém přístupu k tématu práce, který se 

vyznačuje snahou po ucelenosti a úplnosti. Svědčí o tom nejen pozornost věnovaná stavu 

zkoumané problematiky a přehledu použitých zdrojů, ale také charakter části první a druhé, 

které vypovídají o přípravě vývojové (část I., do určité míry část IV.) a teoretické (některá 

státovědecká východiska pojmová, srov. také závěry v části 4.5.2 a ve vlastním Závěru 

disertační práce). Ocenění hodné je uměřené zpracování části III., tj. formy a obsahu 
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Lisabonské smlouvy, a to především pro jejich význam pro tematicky a obsahově pojímané  

jádro disertační  práce, které je představeno především v částech  4.3 až 4.6. 

 

Oponent tedy oceňuje téma práce a také jeho strukturovanost. Současně však nemůže 

pominout disertantovu skutečně úspornou až minimalistickou zmínku o zvoleném 

metodologickém aparátu, který používá v předložené práci (str. 12). S ohledem na to, že se 

jedná o práci disertační, která má také vypovídat o autorově schopnosti popsat a vysvětlit proč 

používá právě tu (ty) či onu (ony) metody a myšlenkové postupy, musí oponent na tento 

deficit přece jen upozornit a připomenout jej.  A to i proto, že zpracování předmětného tématu 

vyžaduje použití vícerých metod zpracování. Oponent si proto dovolí zdůraznit, že v práci se 

fakticky používá metoda popisná, do určité míry metoda komparativní, a to ať již srovnávání 

v čase (historické i recentní zkoumání vhodných a nutných otázek) nebo v prostředí (to 

především u otázek institucionálních, procesních a také věcných), jež často na výstupech 

slouží k pochopení poměrně složitých otázek v rámci vývoje unijního i českého právního i 

politického prostředí a vlivů je modifikujících. Z hlediska hlavních myšlenkových postupů je 

vhodné zdůraznit používání nejen postupů analytických (disertant připomněl na str. 12), ale 

také postupů syntetických, bez nichž by se mu jen obtížně řešil dopad konkrétních změn do 

ústavního pořádku České republiky (tj. do části 4.6) a do vlastního Závěru. 

 Na straně druhé pozornost si zaslouží soupis pramenů (již zmíněný přehled použitých 

zdrojů), který je velmi podrobně strukturován a vypovídá o autorově investigativním přístupu 

ke zdrojům, jazykové erudici a o jeho poměrně obsáhlém přehledu. Tyto skutečnosti se 

následně promítají do obsahu samostatně zpracované disertační práce, která:  

 se opírá o znalost odborné literatury, právní úpravy, judikatury a dalších zdrojů, 

 vypovídá o autorově schopnosti s těmito zdroji pracovat, nastolovat podstatné otázky 

[o proniknutí do problému ostatně svědčí také to, že autor v rámci třeba i dílčích 

závěrů v rámci jednotlivých části práce nejen nastoloval určitý problém, ale současně 

poukazoval na problém(-y) jej rozvádějící a tomu také v dalším textu věnoval 

pozornost],  

 připomíná vývojové tendence a hodnotí jejich význam pro sledované téma, 

 přesvědčuje o autorsky poctivém přístupu, který vyvěrá ze zájmu o téma. 

 

IV. 

 

Disertační spis nabízí čtenáři kromě konkrétních a cenných informací, dílčích závěrů a 

tvrzení také některé otázky, jež je vhodné připomenout a případně se k nim vrátit v diskusi. 

Mezi ně především náleží:  

 některé nejasné formulace - např. je otázkou, zda označení „Ústavy“ jako 

„ústřední normy“ nepředstavuje (?) v disertační práci přece jenom příliš velkou 

licenci (str. 23); obdobně lze vážit, zda není zavádějícím (a to i z hlediska 

autorem přijatého rozlišování mezistátního a nadstátního) spojování „nadstátní 

regulace“ s Organizací spojených národů, a to i v případě autorem uváděného 

příkladu (str. 45),    

 autorem používané pojmy „svrchovanost“ a „suverenita“, když z textu nelze 

nelze vždy zjistit, zda se jedná o problematiku totožnou/zaměnitelnou nebo je 
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s těmito pojmy spojovaný (demonstrovaný) určitý rozdíl v popisu či 

charakteristice „věci“, a to zvláště za situace, kdy autor v Závěru přitakává 

Ústavnímu soudu, že „suverenita státu není účelem sama o sobě“ (str. 219), 

 zvážení toho, zda „obecné definování“ suverenity „jako nevyšší moci“ 

připomínané na více místech (např. na str. 37) či její častá personifikace není 

pohledem příliš zplošťujícím, resp. zda lze charakteristiku suverenity 

v moderním státě „řešit“ poukazem na to, že se jedná „jen o odlišnou 

perspektivu“ (srov. str. 41), když se nakonec čtenář (ne-)dozví, zda „suverén je 

všemocným zákonodárcem“ a zda „tato idea suveréna, jako všemocného 

zákonodárce [je] stále aktuální či nikoli“ (např. na str. 42, 45), 

  skutečnost, že výraznější pozornost si zřejmě zasluhuje pojem 

„decentralizace“ obecněji a ve vztahu ke konfederaci zvlášť (str. 51), 

 obdobně je nutné věnovat pozornost často používanému pojmu „pravomoc“ a 

jeho odlišení od pojmu „působnost“, a to především v zamyšlení nad 

přiléhavostí jejich používání, 

 zřejmě dílčí nepřesnost ve vztahu ke Kongresu v USA, resp. jeho Sněmovně 

reprezentantů (str. 48),   

 vhodnost zamyšlení se nad upřesněním („rámcových“) procesních postupů při 

výstupu členského státu z EU, resp. zda aktuální vývoj v souvislosti s 

„brexitem“ takové první zkušenosti nebo jejich „vlaštovky“ nepřinesl? (srov. 

ke str. 185 i jinde). 

V. 

 

Jazyková úroveň disertační práce je na standardní úrovni. Důležité je připomenout, že  

autor pracoval s cizojazyčnými prameny, které vyžadovaly jazykové znalosti a mnohdy také 

cit pro „převedení“ odborné terminologie do českého jazyka.  

Disertační práce je dobře věcně členěna (autorově pozornosti však zřejmě ušlo, že 

v obsahu i v textu práce v části IV. v subčásti 4.6 najednou čísluje jakoby v subčásti 4.7, ač by 

tam mělo být číslování 4.6 a násl.). Současně nelze přehlédnout, že se v práci na více místech 

vyskytují „překlepy“, chybějící písmena, deficitní či naopak nadbytečně použitá slova nebo 

dokonce organicky chybějící části textu  (srov. např. str. 33 mezi prvním a druhým 

odstavcem, str. 54 v posledním odstavci, str. 75 ve druhém odstavci ?!, text na str. 132 nahoře, 

str. 139 text ve třetím a čtvrtém odstavci). V tomto směru mohl být autor pečlivější a 

důkladnější.  Práce s množstvím poznámek a odkazů je dobrá.  

 

VI. 

 

Pro účely obhajoby navrhuji následující otázky: 

1. V souvislosti s často zmiňovanou problematikou subsidiarity vymezit její „unijní“ 

kontext a poukázat na zkušenosti s kontrolním mechanismem svěřeným parlamentům 

členských států jako s jedním z projevu subsidiarity (např. str. 74);  
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2. Zda lze podle disertanta považovat „přenos suverenity“ jen za „přenos pravomocí“ za, 

a to jak v obecnějším rozměru, tak v kontextu rozhodování Ústavního soudu (např. str. 

140), resp. jejich zpětvzetí v podobě disertantem uváděné „mocenské realizace“ (str. 

156 i jinde). 

 

VII. 

 

 Oponent závěrem posudku rád konstatuje, že předložená disertační práce se opírá o 

rozsáhlou znalost odborné literatury a dalších zdrojů, vypovídá o autorově schopnosti s těmito 

zdroji pracovat, přinášet informace, připomínat podstatné otázky a prezentovat zjištěné. 

V tomto smyslu je disertační práce autorsky přínosná a je svědectvím o přemýšlivém přístupu. 

  

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisi pro obhajobu disertačních prací. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 6. 2017                                                               


