
 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRRÁCE VIKTORA JANEĆKA 

Ústavní transformace  a zánik československé federace po listopadu  1989 

(školitel doc.Ján Gronský) 
(práce odevzdaná 2.5.2018) 

 
       
      1)Posuzovaná práce sice spadá do ústavní historie Československa a České 
republiky a týká se nikoliv nového tématu, přesto je stále  vysoce aktuální a to 
nejen z hlediska čistě ústavněprávního, ale i státovědeckého a poltického a to 
zejména v souvislosti se stále aktuální otázkou problematiky svrchovaností 
národů, suverenity států, legality a legitimity v jejich vývoji  a v současné situaci 
v podmínkách modifikujících mnohá „zavedená“ teoretická kritéria. 
     2)Formou čtivého „vyprávění“ (někdy až žurnalistickou formou, např. nadpis 
4.2. „Prezidentské volební intermezzo“) podává diplomant  na poměrně malém 
prostoru věcný a výstižný obraz dění, které vedlo k zániku Československa. Po 
faktografické stránce neobjevuje nic nového, a to ani nemohlo být cílem práce. 
Řazení a popis událostí tak přirozeně nepřekračující rámec použité  literatury a 
poměrně rozsáhlých pramenů. Podstatné je,  že na základě tohoto v podstatě 
popisného řazení faktů dochází diplomant k  řadě úvah, svědčících o jeho 
solidním teoretickém zázemí a schopnosti formulovat hodnotné závěry. 
      Týká se to například úvah o kontinuitě a diskontinuitě, slovenské deklaraci 
svrchovanosti a charakteru ústavy Slovenské republiky, o legalitě a legitimitě, 
dohodě jako základu vzniku a tedy i zániku federace, konstatování, že k 
žádnému čistě formálně ústavnímu sebezničení federace nemohlo dojít. Autor 
dochází k závěru, že při rozdělení federace šlo především o legitimitu a že „větší 
legitimity nebylo za daných okolností dosáhnout“ . Dodává, že nakonec 
rozdělení a zánik československé federace byl  „svým způsobem historickým 
úspěchem“. 
     Kdybych hodnotil posuzovanou práci jen z výše uvedených hledisek, bylo by 
její hodnocení jednoznačně velmi kladné. Týká se to členění práce, logického 
navazování, čtivosti, jazykové úrovně,  osobního zaujetí ve stylu podání. 
      3)Musím však kriticky hodnotit způsob, jakým se diplomant vyrovnal se 
seznamem použité literatury a zejména (!)  formou odkazů v poznámkovém 
aparátu. Není přece možné neseřadit autory použité literatury abecedně. Nebo 
uvést v uvedení autorů rozdílné řazení jména a příjmení („ PAVLÍČEK,Václav a 
Jiří HŘEBEJK“), nebo neuvést, že se v případě mých Komentářů jedná jen o 4.díl 
a to nikoliv z roku 2005, ale 2007.  Ještě hůř dopadl vlastní poznámkový aparát. 
Nutno ododat,že odkazy na literaturu jsou v mnoha případech zbytečné,  



odkazy na autorská díla se někde opakují v plném rozsahu přímo pod sebou, 
jinde se uvede „tamtéž“ a jinde zase „citované dílo“. Řada jmen osob se uvádí 
různým způsobem (někde s jménem, jinde s  titulem, jinde nic, ba ve dvou 
případech /poznámky.42 a 45/ nás dokonce seznamuje s jakýmsi „who is who“). 
V celé práci  uvádí jako autora učebnice Ústavní právo a státověda – II.díl  
jedině prof.Pavlíčka. Jde však o kolektivní dílo (Václav Pavlíček a kolektiv). Získal 
jsem dojem, že diplomant v obavách, aby nebyl obviněn z nepůvodnosti své 
práce,  prošpikoval svůj text s odkazy na autory  použité literatury  ve 
zcela  nadbytečné míře.  
       4) V práci jsou i překlepy a redakčně nezvládnuté  jednotlivosti – např. na 
str. zmínění pánové (děkan Právnické fakulty v Bratislavě a předseda SNR) se 
jmenovali Hatala a  Klokoč (str.5). Spěch, v jakém Viktor Janeček práci připravil 
k odevzdání se tak nakonec příliš projevil. 
       5)Kdybych měl vyčlenit otázky, které by mohly být předmětem obhajoby, 
odkázal bych na druhý odstavec problémů, uvedených v části 2) tohoto 
posudku 
      6) Z výše uvedeného vyplývá, že navrhuji doporučit posuzovanou práci 
k obhajobě. Je to práce v každém případě obhájitelná. Klasifikační stupeň však 
ještě nenavrhuji. Rozhodující by měla být její obhajoba. 
       
 
V Praze dne 14.5.2018                                                Doc.Ján Gronský 
                                                                                     Vedoucí diplomové práce 
 
       

 
 


