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Aktuálnost (novost) tématu: 
     Zvolené téma je tématem historickým, odbornou literaturou je z mnoha úhlů pohledu 
zpracováno. Je proto otázkou, zda-li autor mohl najít „něco nového“. Společensky však téma 
zániku Československa je stále „živé“, neuzavřené a v jistém smyslu může být i inspirující 
v širším kontextu – státy nezanikají každý den a už vůbec ne pokojnou, konsensuální cestou.  
Nešlo tedy o to, aby autor hledal něco nového, neobjeveného, ale aby uceleným způsobem a 
věcně správně sebral fakta a s odstupem 25 let od zániku ČSFR a pohledem člověka, který 
nemůže být přímým pamětníkem zániku ČSFR, sebraná fakta zhodnotil. To se mu v podstatě 
podařilo.  
       
Náročnost tématu: 
     Zvolené téma je na jedné straně náročné v tom, že autor není "pamětníkem" doby, kterou 
zpracoval a tudíž musel všechno vyčíst z pramenů a z literatury, přičemž i u odborné 
literatury k danému tématu je mnohdy nebezpečí politického, tendenčního zpracování. Na 
druhé straně není zvolené téma náročné v tom, že bylo odbornou literaturou zpracováno, 
popsáno. V podstatě tak šlo o to, aby diplomant kompilací několika titulů literatury a pramenů 
poskytl svůj pohled na věc.  
 
Kriteria hodnocení práce: 
     Práce po stránce obsahové splňuje požadavky na tento druh prací kladených. Diplomant 
nepochybně prokázal schopnost samostatně sebrat, utřídit a přehledně a srozumitelně 
zpracovat dané téma. Prokázal schopnost práce s fakty - literaturou a prameny, prokázal snahu 
po objektivnosti při zpracování, i když fakta převážně popisuje, ale nehodnotí je. Byl zánik 
ČSFR nevyhnutelný, mělo napětí, které nepochybně počátkem 90. let mezi politickými 
reprezentacemi České i Slovenské republiky bylo, nějaké alternativní řešení?  
     Způsobem zpracování se autor drží vymezeného tématu, práce má logickou strukturu, 
vycházející z chronologie. Nadstandardní je rozsah poznámkového aparátu, rozsahem 
přiměřený je seznam použitých zdrojů. 
     I když autor vychází z právních dokumentů, nemohl jsem se při čtení práce ubránit dojmu 
„novinářského nádechu“ (např. na str. 18 dolní a horní komora Federálního shromáždění 
apod.). Práce rozhodně není analytická, je popisná a vedle ústavněprávního obsahu má i svůj 
obsah (rozměr) politologický a historický. Bez nich by na jedné straně šlo diplomovou práci 
na zvolené téma jen ztěží vypracovat, na druhé straně však jde též o vzájemné proporce.       
    Hodnota práce je založena na snaze po sebrání faktů a myšlenek na dané téma. Je napsána 
velmi "čtivě", přehledně, s odpovídající úrovní stylistického zpracování. To však bohužel již 
neplatí o úrovni písemného projevu, když práce obsahuje až neúměrně velké množství 
nepřesností, vynechaných slov a jiných nesrovnalostí (např. na str. 54 „….komentoval Štefan 
Hrčka“, v odkaze „…rozhovor se Š. Hrdličkou“). A takovýchto „rušivých momentů“, které 
sráží vypovídací hodnotu práce, je v textu neúměrně mnoho. Rozhodně nemohu říci, že by 
diplomant věnoval patřičnou pozornost redakční práci, včetně velmi netradičně pojatých citací 
i seznamu použité literatury.     



Další vyjádření k práci: 
     Je samozřejmě autorovou licencí, jak k tématu přistoupil; jistě by šla napsat i jinak, jak 
politologičtěji, tak technokratičtěji. Posuzovaná práce neobsahuje závažnější faktografickou 
chybu ve vytvořeném textu, která by hrubým způsobem zkreslila obsah, diskusi jistě vyvolá 
nezařazení některých událostí, které se k tématu váží (např. přijetí některých ústavních zákonů 
včetně Listiny základních práv a svobod v letech 1989 až 1992). 
 
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
     Při ústní obhajobě by se V. Janeček mohl vyslovit jednak k legitimitě přijetí Ústavy ČR 
Českou národní radou a jednak ke svému tvrzení v práci, že Česká republika nedodržela 
závazek nepoužít státní symboly federace, ale závazek respektovat mandát všech poslanců, 
zvolených v roce 1992, respektovala. 
  
¨Doporučení práce k obhajobě: 
     Po obsahové stránce, rozsahem i zařazením stanovených náležitostí práce splňuje 
požadavky na tento druh prací kladených. Jistě nedobrou vizitkou autora je neuspořádanost 
poznámkového aparátu, ale hlavně absence závěrečné jazykové redakce. Přesto ji doporučuji 
k ústní obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
     Celková klasifikace je odvislá od ústní obhajoby práce; vlastní odevzdanou práci však 
vzhledem k písemnému zpracování nemohu hodnotit tak, jak by odpovídalo jejímu obsahu a 
způsobu věcného zpracování. 
 
V Praze dne 1. 6. 2018 
 
 
                                                                                                          JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.     
        
 
      


