Oponentský posudek
k doktorské prácí Mgr. Valerie Kolářové „Sovětské právní myšlení ve 20. a
30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení“
Málo kdy se stane, že oponent by byl raději obhájcem posuzované práce. V tomto
případě tomu tak je a musím hned na počátku konstatovat, že s tak kvalitní a poctivě
zpracovanou práci jsem se setkal snad 2krát či 3krát za posledních 30 let. Patrně není náhodou,
že všechny vedl jako školitel doc. Maršálek. A nyní k věci.
Autorka se soustředí na tři velké sovětské teoretiky: Stučku, Pašukaniseho a
Vyšinského. Každý autor je popsán jak z hlediska životních osudů, tak z hlediska styčných
bodů jeho teorie. Svorník teoretických koncepcí tvoří otázky pojetí práva, státu, zákonnosti a
spravedlnosti.
Práce je napsána srozumitelně, jasně a je doprovozena bohatým poznámkovým
aparátem. Za zvláště cenné lze považovat práci s originálními prameny, což je v tomto
případě zjevně zcela nezastupitelné.
Následující poznámky nemají směřovat k hledání nějakých kritických poznámek za
každou cenu, ale k návrhům jak práci upravit tak, aby byla publikovatelná a dopředu čelila
možným námitkám.
1. Obecně nejsou poznámky pod čarou v pořádku a je třeba je doplnit.
2. Není vhodné citovat z druhé ruky, když to není třeba, např. STAMMLER, str. 57 a
přehled literatury nebo BACON ani neuvedený v přehledu.
3. Zmiňujeme-li Hegla, Kanta nebo Knappa, pak bych je alespoň uvedl v přehledu, i
když čistá by byla přímá citace (str. 248).
4. Celkově je velmi pěkné, jak se snaží autorka přistoupit k postavě Výšinského. Je to
seriózní a podle mého názoru provedené s historickým nadhledem. To se týká i ostatních
aktéru, kdy ukazuje jak byli nuceni měnit své názory pod tlakem doby. Smutné ovšem je, že
v českém kontextu někdy zaměňuje táborové řečníky za teoretiky práva. Chápu to, ale její
práce to prostě nepotřebuje, pro tisk bych je prostě vyškrtnul.
5. V závěru se autorka nedokáže ubránit vlastní sebechvále (str. 252), což je škoda. To,
že pracovala s originálním prameny je jistě záslužné, ale každý čtenář to pochopí, a není třeba
se tím vychloubat, to nechte na jiné, oni to ocení.
6. Někdy citujete a nerespektujete normu, např. chybí rok (str. 247 - 1180) – nejlépe
vyhodit viz 4.

7. Poslední poznámka je možná trochu nadbytečná a chápu proč se doktorandka
namohla vydat touto cestou. Jak říkal náš Jakoubek ze Stříbra „každá pravda má svůj čas“. Až
Vám to někde vydají, dodejte do závěru pár vět o tom, že bychom se z toho mohli poučit.
Celkově je práce napsána skvěle, nejen že splňuje všechny nároky kladené na
doktorskou práci, ale je i čtivá a v našem prostředí novátorská. Velmi rád bych se dočkal
překladu základních prací Pašukaniseho do češtiny. Marně se autorka v závěru hájí omluvami,
že popisuje okolnosti života svých akterů. Bez tohoto zázemí by to český čtenář ani
nepochopil a je to tedy zcela na místě.
Doktorskou prácí Mgr. Valerie Kolářové „Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20.
století a jeho kritické zhodnocení“
jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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