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1.

Aktuálnost (novost) tématu Valeria Kolářová si za téma své disertační práce zvolila
problematiku sovětského právního myšlení, o něž se dlouhodobě zajímá a k jehož studiu je
pro dokonalou znalost ruského jazyka a reálií skvěle vybavena. Jde o téma velice zajímavé,
které přímo volalo po zpracování. Sovětské právní myšlení totiž představuje extrémní
příklad situace, kdy se myšlení dostalo do soukolí ideologie a moci, které je drtily. Zároveň
však jeho představitelé nebyli jen oběťmi útisku, ale také významnými utlačovateli, kteří
zastávali v sovětském aparátu důležité posty. Tato ambivalentnost nastoluje řadu otázek,
které se disertantka ve své práci pokusila zodpovědět. Aktuálnost zvoleného tématu pak
zakládá vliv, jaký mělo sovětské právní myšlení na rozvoj právního myšlení jako takového,
který je patrný do dneška.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody Téma je bezpochyby náročné, a to zejména na heuristiku a kritický přístup.
Obstarat dostatečné množství zdrojů pro zpracování tématu není vůbec snadný úkol.
Disertantka mnoho let shromažďovala prameny a literaturu a absolvovala výzkumný pobyt
v Rusku. Proto také jen málokterý zdroj unikl její pozornosti. Kritický přístup při analýze,
syntéze i komparaci aplikovala autorka vrchovatou měrou. Sovětské právní myšlení
prezentuje více jako ideologii než vědu, přičemž od sebe důsledně rozlišuje situaci ve 20. a
30. letech minulého století: v prvním období ještě docházelo ke kritickému hledání a
diskusím, zatímco ve druhém nastalo tvrdé podřízení myšlení ideologii a moci a jakékoli
diskuse prakticky ustaly. Pro hrozbu postihu si diskutovat téměř nikdo neodvažoval. Právní
myšlení promlouvalo jedním hlasem a dogmaticky – ústy A. J. Vyšinského.

3.

Formální a systematické členění práce Z hlediska formálního a systematického je práce
rozčleněna do tří částí – podle tří hlavních představitelů sovětského právního myšlení.
Každá z nich je věnována životu a dílu jednoho z nich: první Stučkovi, druhá Pašukanisovi
a třetí Vyšinskému. Tato struktura je výstižná a přísně logická. Umožňuje zachytit
podstatné okolnosti, které ovlivňovaly osobní profil, životní osudy a učení jednotlivých
myslitelů, a vyjadřuje i dynamiku vývoje celého sovětského právního myšlení – od Stučky
k Vyšinskému. Klíčové pasáže práce věnované dílu výše uvedených myslitelů sledují
pokaždé čtyři nejdůležitější kategorie právního myšlení: právo, stát, zákonnost a
spravedlnost. To umožňuje komparaci přínosu a negativ učení jednotlivých autorů.
Detailně je sledována též polemika mezi nimi a jejich kritika soudobá i pozdější.

4.

Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertačnípráce odpovídajícím způsobem
zpracován Pokud jde o vlastní obsah, práce má charakter rozsáhlé monografie, která je
místy až mikrokresbou. Po stránce personální a ideové důkladně mapuje vývoj sovětského
právního myšlení i jeho kritiku. Vše zasazuje do výstižně popsaného dobového kontextu.
Autorce se podařilo vyvrátit řadu mýtů ohledně života a učení představitelů sovětského
právního myšlení a zaplnit některá bílá místa. Práce přináší mnoho nových informací a
originálních pohledů a myšlenek. Vyniká mimořádnou důkladností a plastičností.
Stanoviska autorky jsou podložená studiem prvotních pramenů a kriticky reflektované
literatury a jsou plně akceptovatelná. Také z formálního a jazykového hlediska dostála

práce všem nárokům. Je přehledná, srozumitelná a čtenáři dobře přístupná. Nelze jí nic
vytknout.
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Cíl práce je zcela splněn. Práce je komplexním
zpracováním tématu.
Práce je samostatným tvůrčím dílem podstatně
rozšiřujícím dosavadní poznání. V žádném případě
nejde o plagiát.
Práce má výstižnou a logicky propracovanou
strukturu. Tvoří dokonale uspořádaný celek.
Autorka zpracovala úctyhodné množství zdrojů,
převážně cizojazyčných. Se zdroji zachází vždy
korektně.
Analýza provedená autorkou jde do skutečné
hloubky, ke kořenu problémů. Argumentace bez
výjimek obstojí, je patřičně kritická.
Úprava práce je precizní, a to po všech stránkách.
Platí to pro vlastní text i ostatní části práce.
Z hlediska jazykového a stylistického je práce
vyhotovena příkladně.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě Disertační práce Valerie Kolářové je
mimořádně zdařilým dílem, o němž lze mluvit jen v superlativech. Je výsledkem píle,
akribie a nadšení pro vědu. Práci nelze nic vytknout. Autorka splnila i zákonnou povinnost
publikace dílčích výstupů práce (KRAFT, Valeria. Paradigmatická napětí v sovětské právní
vědě ve 30. letech 20. století. Jurisprudence, 2016, 25 (1), 30-35. ISSN 1802-3843. KRAFTKOLÁŘOVÁ, Valeria. Jurist J. Pashukanis in the Soviet diplomatic service. Евразия:
государство и право/Eurasia: statum еt legеm, 2018, 2018 (10), 85-92. ISSN 2310-0419.).
Tiskem by mohla vyjít celá práce. Čtenáře by pro své kvality určitě našla.
U obhajoby nechť se disertantka zamyslí nad následujícími otázkami: Co může dát sovětské
právní myšlení dnešku? Lze na něj vůbec v něčem navázat? Pokusil se o to někdo?
Doporučení/nedoporučení
k obhajobě

práce Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou
komisí pro obhajobu disertační práce.
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