
Posudek oponentky na diplomovou práci Filipa Horáka: „Analýza funkcí lidské 

důstojnosti v ústavním právu se zaměřením na judikaturu Ústavního soudu České 

republiky“  

 

Posuzovaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku koncepce lidské důstojnosti 

v právním diskursu a judikatuře, především judikatuře českého Ústavního soudu. Práce je 

rozdělena na teoretickou část (historický vývoj lidské důstojnosti a vymezení výchozích  

přístupů k pojetí lidské důstojnosti; shrnutí současné diskuse o charakteru a interpretaci lidské 

důstojnosti; typologii lidské důstojnosti, pojetí lidské důstojnosti jako axiomu a přehled 

relevantních lidskoprávních dokumentů a analýzu komentářové literatury) a část praktickou, 

která představuje rozbor judikatury Ústavního soudu ČR na základě kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu vybraných rozhodnutí. Za cíl výzkumu si autor vytkl vytvoření co  

nejobjektivnější a zároveň podrobné představy o funkcích lidské důstojnosti v prostředí 

ústavního práva v ČR.  

Po formální stránce je práce systematická s přehlednou a logickou formální strukturou. Práce 

je na velmi dobré stylistické úrovni s dobře zpracovaným citačním aparátem.  

Z obsahového hlediska je velkým pozitivem práce výběr tématu, neboť jde o problematiku, 

která je již delší dobu v centru právního diskursu v zahraničí a současné jde o téma, které je 

v ČR téměř pomíjené. Na práci je sympatická nejen volba tématu, ale musím zdůraznit, že také 

autorův originální přístup. Vedle souhrnu a analýzy teoretických přístupů a relevantních úprav, 

se rozhodl pro kvantitativní statistický a kvalitativní výzkum judikatury Ústavního soudu ČR 

vycházející z elektronické databáze rozhodnutí Ústavního soudu NALUS, na jehož základě 

ověřuje závěry teoretické části a vyvozuje inspirativní  názory.  

Pozitivně hodnotím také výběr literatury, neboť z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduchý 

úkol vzhledem k tomu, že u nás není tomuto tématu věnována hlubší pozornost, tedy autor byl 

většinou odkázán na zahraniční literaturu. K pramenům mám jednu poznámku, která se týká 

judikatury. Ačkoli se autor soustředil na judikaturu našeho Ústavního soudu, chybí mi při 

charakteristice jejích zdrojů a to právě z hlediska používání axiomů, pro které je typické také 

jejich přebírání, alespoň základní analýza některých významných kauz ESLP, případně 

německého Spolkového ústavního soudu. Navíc právě některé kauzy, mezi které jistě patří 

známá kauza Gäfken v. SRN (2010) nebo Al Nashiri v. Polsko (2014) jsou indikátorem 

současného teoretického diskursu, a to z hlediska obsahového, ale současně také indikují silnou 

funkcionální tenzi při konfrontaci různého pojetí lidské důstojnosti.  

Uvedená poznámka částečně souvisí také s mými připomínkami k obsahové části práce. Při 

respektu autorova vymezení práce z hlediska funkcionálního a nikoli obsahového se nemohu 

ubránit poznámce, že bez zohlednění obsahu (judikatury), nelze z pouze funkcionálního 

přístupu vyvodit adekvátní teoretické názory. Tato výhrada se týká i charakteristiky historické 

perspektivy lidské důstojnosti (na jejíž význam ostatně sám autor na str. 17 poukazuje). 

Koncept lidské důstojnosti v současném diskursu je výsledkem přímé reakce na zkušenosti 

druhé světové války, což ovlivňuje její pozici v systému lidských práv. Vliv na toto centrální 

postavení a zakotvení lidské důstojnosti měla koncepce J. Maritaina, který při hledání konsensu 

nad obsahem Všeobecné deklarace jako nové mezinárodní charty práv, přišel se stanoviskem, 

že není možné nalézt konsensus nad univerzálním katalogem práv ve světě politických, 



kulturních a náboženských diferencí, avšak je možné najít společné hodnotové východisko. Lze 

s trochou nadsázky říci, že lidská důstojnost měla roli axiomu nahrazujícího absenci konsensu, 

což z velké míry determinovalo její další interpretaci a  funkce, a podmínilo i autorem 

rozebíraná tři pojetí lidské důstojnosti. Zároveň tím v poválečném vývoji byly doplněny 

tradiční prvky liberálně demokratického státu – svoboda a rovnost – o lidskou důstojnost jako 

další přirozenoprávní postulát, jako pozitivnímu právu přecházející fakt, který představuje 

vlastnost každé lidské bytosti z podstaty sebe sama.  

Tento exkurz zde zmiňuji proto, že právní důsledky této koncepce mají široký dopad, a to i ve 

vztahu ke klíčovému tvrzení autora, že užívání axiomů ohrožuje věcnost a racionalitu právní 

argumentace (str. 25). Nemíním toto tvrzení popírat, a zde v rámci posudku k tomu není ani 

možný prostor, ale položit otázku, kterou by bylo možné rozvést při ústní obhajobě, zda některé 

maximy lidské důstojnosti nemají svůj význam právě ve formě axiomu (tj. jako obecně 

definovatelného, nedokazatelného a zároveň nevyvratitelného předpokladu, z nějž následně 

odvozujeme určité důsledky – str. 24), v jehož nevyvratitelnosti spočívá jeho vlastní smysl. 

Typickým příkladem je původně nejužší spojení lidské důstojnosti se zákazem mučení, který 

spočívá v tom, že ani seberacionálnější argumentací nelze dojít k závěru, že mučení v určitých 

případech může být přípustné. Autor se této otázce blíží při hodnocení kauzy 

Luftsicherheitsgesetz, kdy užití primárního argumentu lidskou důstojností (ve smyslu teorie 

objektu) v této kauze považuje za vylučující jakékoli protiargumenty a právní diskurs, a tedy 

za nežádoucí právní argumentaci. Otázkou, která se nabízí, ovšem je význam argumentace, 

která by vedla k popření primárního argumentu lidskou důstojností. Tuto úvahu by autor mohl 

rozvést u ústní obhajoby. 

S autorem lze souhlasit v  kritice nekoncepční a nehomogenní interpretace lidské důstojnosti a 

kontradiktorních závěrech, vedoucí k posilování vágnosti konceptu lidské důstojnosti, což není 

jev pouze judikatury našeho Ústavního soudu, ale je to fenomén v této oblasti typický pro vývoj 

judikatury jak mezinárodních, tak jiných ústavních soudů. Za hlavní nebezpečí důsledku tohoto 

jevu považuji však především relativizaci lidské důstojnosti, a to i v jejím politickém smyslu, 

tj. ve vztahu maxim státu vůči jednotlivcům, kdy negace lidské důstojnosti se stává politickou 

praxí a zárukou politické popularity.  

Z tohoto pohledu mne autor nepřesvědčil o tom, že centrálním problémem je kombinování 

různých pojetí lidské důstojnosti, resp. axiomu ústícím v převahu lidské důstojnosti v případě 

rozporu důstojnosti a jiných prvků (str. 25).  

Pokud jde o druhou, praktickou část diplomové práce, hodnotím velmi pozitivně, že se autor 

rozhodl zabývat podrobněji judikaturou Ústavního soudu ČR, neboť se jedná o část judikatury, 

které vyjma komentářů nebyla věnována širší pozornost. Navíc autor zpracoval zcela originální 

výzkum, který je velmi zajímavým zdrojem faktů a na nich založených závěrů. Výsledky, které 

v práci předkládá, jsou velmi poučné a zajímavé a potvrzují mimo jiné bohužel trend 

argumentační nekonzistence judikatury jako celku. I zde ovšem spatřuji úskalí autorovy 

funkcionalistické metody.  

Funkcionalistický přístup autora pomíjí materiální důvody jednotlivých rozhodnutí (nutné 

dodat, že cíleně a autor tento přístup precisně odůvodňuje), což ovšem nese riziko paušalizace 

problému. To se projevuje nedostatečnou individualizací výzkumu ve vztahu ke konkrétnímu 

přezkumu ústavnosti, která podle mne ovšem má význam z hlediska hodnocení důvodnosti 



používání axiomu ve vztahu k (v úvodu posudku) nastíněné otázce legitimity axiomatického 

použití lidské důstojnosti. 

Např. u tzv. kauzy faráře Šimsy autor konstatuje, že jedná-li se o problematiku protiústavního 

odsouzení a věznění, lze se při rozhodování efektivně opírat o články 38 a 8 Listiny a kritizuje, 

že jediným smyslem použití axiomu lidské důstojnosti bylo poukázat na fakt, že některé 

praktiky komunistického režimu kolidovaly se samotnou podstatou lidství a esenciální 

hodnotou západní civilizace, kterou je lidská důstojnost (str. 63). Není mi však zřejmý význam 

tohoto závěru autora, resp. proč by měl Ústavní soud efektivně využít uvedené články Listiny, 

když se nejednalo o otázky spravedlivého procesu a zásahu do osobní svobody v demokratické 

společnosti, ale především právě o rozpor chování totalitního státu s pojetím lidské důstojnosti 

ve smyslu teorie objektu.  

Obdobně v případě kritiky použití axiomu lidskou důstojností při zrušení ustanovení zákona o 

registrovaném partnerství, Ústavní soud použil lidskou důstojnost v jednom z jejích typických 

spojení, tj. se zákazem diskriminace, který nemohl přímo v souvislosti s adopcí použít.  

Za problém z hlediska argumentační konzistence judikatury a používání axiomů ve vztahu 

k lidské důstojnosti považuji např. přenášení argumentace jiných ústavních soudů, tj. v podstatě 

axiom přenesením bez jeho modifikace, a trend pouhého opakování argumentace z předchozí 

judikatury bez zřetelné relevance k dané kauze. Podle mého názoru tento trend je významným 

faktorem, který neblaze ovlivňuje úroveň argumentace judikatury ve smyslu její vágnosti a u 

lidské důstojnosti je poměrně výrazný. 

Závěrem konstatuji, že vyjádřené pochybnosti neměly směřovat pouze ke kritice práce a 

autorových závěrů, ale především k diskusi nad uvedenými otázkami. Práce je velmi 

inspirativní svými závěry, jakož i přínosná svým přístupem pro analýzu pojetí lidské důstojnosti 

v současném ústavním právu ČR, což  právě dokládá řada otázek, které autorem předložená 

zjištění a názory vyvolávají. 

Diplomovou práci Filipa Horáka: „Analýza funkcí lidské důstojnosti v ústavním právu se 

zaměřením na judikaturu Ústavního soudu České republiky“ doporučuji k ústní obhajobě. 
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