Posudek školitele disertační práce Mgr. Marie Zámečníkové
„Vady zákonodárného procesu a zákonodárství vůbec“
1. Marie Zámečníková, resp. v té době ještě Pechancová, si vybrala téma disertační
práce po zralé úvaze. Navázala v něm na své publikace podnícené aktivní účastí na
výjezdních seminářích z ústavního práva a také na diplomovou práci. Díky své jazykové
vybavenosti se dlouhodobě orientuje na ústavní právo německy mluvících zemí, a to jak
v podobě výhledů do zahraničního práva, tak v podobě složitěji koncipovaných pojednání
komparativních (porovnávání institutů, jejich kontextu a užívání). A právě do srovnávacího
práva ústavního patří i její disertační práce.
2. Předložená kvalifikační práce vznikala příkladným způsobem. Nejenže navázala na
autorčin předchozí výzkum tématu, také však vedla k dílčím publikacím, vesměs v časopisu
Správní právo, jako vedlejším výstupům ohledávání členité problematiky. Z podstatné části
tak byla autorčina zjištění zpřístupněna veřejnosti ještě před dokončením disertační práce.
S články i rodící se disertační prací jsem měl možnost se seznámit, doktorandka však
postupovala značně samostatně a vytvořila promyšleně koncipovanou a poučnou studii (jaké
právo má vznikat, jak má vznikat, jak vzniká, jakými vadami je zatíženo; to vše se zřetelem
k judikatuře ústavních soudů a odborné literatuře v češtině, němčině a angličtině).
3. Co se týče tématu samotného, je třeba ocenit jeho aktuálnost, neboť zákonodárný
proces a jeho výstupy jsou v České republice předmětem setrvalé a dosti důvodné kritiky,
která nicméně neústí v rozsáhlejší monografická zpracování. Je bezesporu užitečné ukotvit
takovou kritiku v přeshraničních souvislostech, v tomto případě německých a rakouských. Za
takových okolností totiž lze odlišit nahodilosti i problémy strukturální a možná
neodstranitelné, případně doporučit dílčí zlepšení. To se po mém soudu podařilo v textu, který
se dobře čte, není zatížen formálními vadami a vzhledem ke svým obsahovým kvalitám může
být zvažován i jako základ knižní publikace.

V Praze dne 9. ledna 2018
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

