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Předložená práce má podle prohlášení diplomanta rozsah 125 normostran vlastního 

textu včetně 213 poznámek pod čarou, což odpovídá požadavkům kladeným na diplomové 

práce, resp. je přesahuje. Skládá ze dvou hlavních částí, které jsou označeny jako teoretická a 

praktická a dále se dělí do řady podkapitol.  V teoretické části je nejprve předložen důkladný 

rozbor možných pojetí lidské důstojnosti v právu, a to včetně historického vývoje a kořenů 

tohoto pojmu. Autor zde také představuje a vysvětluje své pojetí „axiomatické lidské 

důstojnosti“, jak označuje situaci, kdy soud spojí více rovin lidské důstojnosti do jedné, čímž 

je znemožněna racionální právní argumentace a řádné provedení testu proporcionality (srov. 

zejm. str. 25 až 29). Tento způsob jejího užívání zároveň považuje za argumentační faul. 

V praktické části, kterou by také bylo možné označit za část empirickou, jsou následně 

předloženy výsledky výzkumu judikatury Ústavního soudu, který diplomant provedl. Tento 

výzkum má jednak kvantitativní část, která vychází z množiny 277 rozhodnutí, ve kterých 

Ústavní soud argumentoval lidskou důstojností, a na základě statistického zpracování (s 

využítím chi-square neboli chí-kvadrát testu dobré shody) odpovídá na sedm výzkumných 

otázek. Následuje také kvalitativní část, kde se diplomant vybranými rozhodnutími zabývá 

podrobněji a snaží se najít zdůvodnění některých jevů, jejichž existence byla prokázána 

v kvantitativní části. 

Autor si v práci vytýčil dva hlavní cíle: 1. na základě rekapitulace dosavadního diskursu 

odpovědět na několik v zásadě normativních otázek, které se týkají postavení a funkcí lidské 

důstojnosti v právu; 2. popsat a pochopit (v rámci relativně přesně vymezených výzkumných 

otázek), jak s lidskou důstojností pracuje český Ústavní soud (str. 6 a 8). Jeho postup považuji 

za velmi šťastný, protože se mu podařilo spojit teoretickou část s kvantitativním i 

kvalitativním výzkumem, a to organickým způsobem, kdy na sebe jednotlivé části dobře 

navazují. Je třeba současně říci, že v podstatě každá z uvedených částí by mohla sama o sobě 



sloužit jako základ samostatné diplomové práci, což také znamená, že v každé z uvedených 

částí existuje určitý prostor pro prohloubení či rozšíření analýzy. Mám ale za to, že právě 

jejich spojení do jedné práce – byť to současně znamenalo nezbytnost jistého omezení 

v každé z nich, protože už tak je práce svou délkou spíše nadstandardní – přináší zajímavou 

přidanou hodnotu a umožňuje autorovi předvést komplexní analýzu. Zároveň bych rád 

ocenil, že jde o přístup bezesporu značně pracný: v teoretické části autor staví na velmi 

kvalitní rešerši dostupné české i zahraniční literatury k tématu, v kvantitativním výzkumu na 

rozsáhlé analýze velkého množství rozhodnutí Ústavního soudu (prvotní množina 

rozhodnutí, které bylo třeba prostudovat a následně okódovat 616 rozhodnutí), kvalitativní 

část se zase opírá o podrobnou analýzu vybraného vzorku rozhodnutí. Autor je zároveň 

vnitřně poctivý, když sám upozorňuje na možné slabiny svého přístupu (srov. např. diskusi 

výsledků kvantitativního výzkumu na str. 58), což svědčí o jeho kritickém myšlení. 

Diplomant se mnou práci v průběhu její přípravy důkladně konzultoval, takže jsem měl 

řadu příležitostí mu sdělit své připomínky a výsledná podoba práce je reflektuje. Přesto mne 

nyní dodatečně napadají dvě drobné pochybnosti, které nechci smlčet, zejména s ohledem 

na to, že se diplomant hodlá této problematice věnovat i do budoucna.  

První z nich je terminologická a týká se ústředního pojmu, kterým je „axiomatická lidská 

důstojnost“. Autor jej v práci korektně definuje a jasně vysvětluje, co jím chápe, přesto si 

nejsem zcela jist, zda jím na čtenáře neklade příliš vysoké nároky. Axiomy jsou definovány 

jako tvrzení, která se považují za platné, a tudíž se nedokazují. Jako takové nejsou ničím 

negativním: na axiomech stojí řada systémů, včetně práva. Za axiom by bylo možné označit 

třeba i samotné tvrzení, že lidská důstojnost je nedotknutelná. Předtím, než čtenář pochopí, 

že diplomant pojmem „axiomatická lidská důstojnost“ neoznačuje toto jedno konkrétní 

pojetí lidské důstojnosti, nýbrž situaci, kdy dochází ke směšování různých pojetí dohromady, 

může být poněkud zmaten. Přiléhavější a rozhodně mnohem srozumitelnější se mi jeví, když 

diplomant o těchto situacích – současně – hovoří jako „argumentačním faulu“.  

Také druhá připomínka je spíše okrajová a týká se rozboru kvantitativní části. Zdá se mi, 

jsem-li to při své odbornosti schopen posoudit, že autor korektně provádí statistické 

zpracování, místy však na jeho základě dochází k příliš robustním závěrům. Konkrétně mi jde 

o vztah mezi přítomností argumentace lidskou důstojností a výsledkem řízení, který je 



rozebírán na str. 50 a 51. Možná je to jen formulační nedokonalost, ale zdá se mi, že zde 

diplomant dospěl k závěru o kauzalitě mezi užitím lidské důstojnosti v argumentaci a 

výsledkem řízení („uvedení argumentace lidskou důstojností v návrhu pravděpodobně 

ovlivňuje jeho úspěšnost“, „užití axiomatické verze lidské důstojnosti v argumentaci 

pravděpodobně ovlivňuje výsledek řízení“ apod.). Takový závěr však na základě provedeného 

kvantitativního výzkumu učinit nelze: statistické výsledky prokazují pouze přítomnost 

korelace, příčinou však může být i něco jiného (např. banální vysvětlení, že se v kontextu 

průměrného nápadu Ústavního soudu jedná o závažnější případy, což vede k častějším 

zásahům Ústavního soudu). 

V závěru bych rád konstatoval, že práci považuji za velmi zdařilou po formální, jazykové i 

obsahové stránce, autor podle mého názoru prokázal, že má schopnosti, znalosti, 

dovednosti, pečlivost i pracovitost nezbytnou ke kvalitní a původní odborné práci, a to v míře 

u končícího studenta magisterského studijního programu značně nadstandardní. Svědčí o 

tom i skutečnost, že se již dříve s „proto-verzí“ své práce velmi úspěšně zúčastnil soutěže 

SVOČ a byla dokonce publikována v odborném tisku. Celkově tedy docházím 

k jednoznačnému závěru, že práce je způsobilá k obhajobě, ke které ji vřele doporučuji, a 

pokud diplomant i v jejím průběhu potvrdí své kvality, předběžně ji navrhuji hodnotit 

stupněm výborně. 
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