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Když Wissenschaftsrat vydala v roce 2012 svoji 
zprávu o „Perspektivách německé právní 
vědy“,1 v níž volala po větší internaciona-
lizaci a interdisciplinaritě při výuce práva 
i právním výzkumu, vyvolalo to v Německu 
velké pozdvižení. Okamžitě se rozhořely 
debaty mezi zastánci tradičního doktrinál-
ního přístupu a příznivci otevření právní 
vědy metodám a poznatkům ze sousedních 
společenskovědních oborů.2

Podobný střet v České republice zatím 
neproběhl. České právnické fakulty jsou 
stále metodologicky poměrně homogenní 
a zaměřují se primárně na doktrinální práce. 
V posledních letech však dochází i u nás ke 
změně. Zejména prestižní grantové soutěže 
(ať už pořádané Grantovou agenturou České 
republiky,3 či evropskými grantovými agentu-
rami) vytvářejí u právníků tlak na větší inter-
disciplinaritu, propracovanější výzkumný 
rámec, metodologickou preciznost a spolu-
práci v týmech.4 Jednou z pro právníky nej-
méně bolestných cest,5 jak na tuto situaci rea-
govat a obohatit tradiční doktrinální přístup 
k právu, je nechat se inspirovat sociálněvěd-
ními přístupy k případovým studiím, více 
se zaměřit na výzkumný design svých prací 
a dát si patřičnou práci při výběrů „případů“ 
(cases) do (srovnávacích) případových studií. 

Tento článek se proto věnuje základ-
ním aspektům case study přístupu. Při 

koncipování tohoto článku jsme vycházeli 
z následujících východisek. Za prvé, námi 
rozebraný case study přístup je pouze jedna 
z metod,6 které lze využít k výzkumu v prá-
vu.7 Za druhé, case study přístup je (více) 
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1 Srov. Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. 
Situation, Analysen, Empfehlungen, Hamburg, 2012 (dostupné 
z http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2558-12.
pdf); resp. anglickou verzi této zprávy Prospects of Legal 
Scholarship in Germany: Current Situation, Analyses, 
Recommendations, Hamburg, 2012 (dostupné z http://www.
wissenschaftsrat.de/download/archiv/2558-12_engl.pdf). 
Wissenschaftsrat je poradním orgánem německé vlády ve 
věcech vědy a výzkumu.

2 Srov. např. diskusi o „Perspektivách německé právní vědy“ 
dostupnou z:  http://verfassungsblog.de/category/debates/
perspektiven-der-rechtswissenschaft/ 

3 Srov. příspěvek R. Zbírala v tomto čísle.
4 Tím se právo začíná přibližovat ostatním společenským vědám 

a dokonce i vědám přírodním.
5 Jsme toho názoru, že perfektní ovládnutí regresní analýzy 

a jiných pokročilých statistických metod představuje pro 
většinu právníků daleko větší oříšek.

6 O „case study přístupu“ se dá hovořit nejen jako o přístupu, 
ale i jako o metodě či o výzkumné strategii. V tomto článku 
používáme tyto pojmy promiscue, viz níže.

7 Tuto metodu nikterak neadorujeme, je vhodná k zodpovězení 
pouze některých typů otázek (zejm. otázek „jak?“ a „proč?“). 
Pro jiné otázky mohou být daleko vhodnější jiné přístupy (viz 
příspěvek H. Smekala a k. Šipulové v tomto čísle). Stále 
přitom platí, že v právu může mít velkou přidanou hodnotu
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vhodný jen pro určitý typ prací a studium 
určitých právních fenoménů. Ačkoliv se 
v článku zaměřujeme primárně na empirický 
typ výzkumu, jsme přesvědčeni, že použití 
technik výběru případů pro případovou stu-
dii může posloužit i k posílení argumentační 
síly normativně či analyticky zaměřených pra-
cí.8 Za třetí, naším cílem je poskytnout prak-
tický úvod ke case study přístupu, přičemž 
se zaměřujeme zejména na principy výběru 
případů. Z dlouhodobých diskusí s českými 
právními vědci jsme totiž nabyli dojmu, že 
výběr případů představuje jeden z nejnároč-
nějších úkolů při sestavování výzkumného 
designu disertační či jiné výzkumné práce.9 
Proto se tento článek nejpodrobněji zaměřuje 
právě na tento aspekt case study přístupu.10 
Za čtvrté, ke case study přístupu existuje 
rozsáhlá zahraniční literatura, nicméně v češ-
tině toho bylo k tomuto tématu publikováno 
zatím pomálu11 a ještě méně v kontextu práv-
ního výzkumu. Proto na malém prostoru čte-
náři zprostředkováváme pouze nejpodstat-
nější informace ze zahraniční sociálněvědní 
literatury a všude, kde je to možné, se pokou-
šíme abstraktní pojmy a principy za účelem 
lepšího pochopení ilustrovat pomocí prak-
tických příkladů12 z oblasti výzkumu práva 
a soudů.13 

Hlavním cílem tohoto článku je poukázat 
na to, že studiem a srovnáváním různých pří-
padů lze docílit, za předpokladu jejich vhod-
ného výběru, více než jen popisu daných 
případů, formulace či strukturace určitého 
konceptu, principu či institucionálního 
modelu. (Srovnávací) případové studie lze 
použít i za účelem zobecnění a hledání kau-
zálních vztahů. Přesvědčivost zobecňujících, 
či dokonce kauzálních tvrzení získaných pří-
padovými studiemi je však do značné míry 
závislá na podobě výzkumného rámce, zvlášť 
na logice výběru studovaných případů. To 
znamená, že nestačí vybrat případ, který je 
zajímavý či se nám z nějakého důvodu14 hodí. 
Pokud chceme závěry z případové studie 
zobecňovat či z ní dovozovat kauzální závěry, 
musíme být schopni vyargumentovat, že je 
vybraný případ (resp. případy) rovněž teore-
ticky zajímavý. 

Tento článek má následující strukturu. 
V části 1 stručně vysvětlujeme základní 
pojmy z oblasti případových studií (a to 
zejména pojem „případ“, který má jiný 
význam než právní případ). Na tento termi-
nologický úvod navazuje část 2, v níž se zabý-
váme možnostmi zobecnění v případových 
studiích. Tyto dvě části tvoří nezbytný pro-
log k tématu výběru případů do případové 

studie a k rozboru základních designů jed-
nopřípadových a vícepřípadových studií, 
které tvoří jádro tohoto článku (části 3 a 4). 
V části 3 zmiňujeme možnosti využití jedno-
případových studií a rozebíráme tři základní 
motivace výběru případu do jednopřípadové 
studie – typický případ, nejsložitější případ 
a deviantní případ. V části 4 se zaměřujeme 
na logiku výběru případů do vícepřípado-
vých studií a blíže studujeme dva designy 
vícepřípadových studií – nejpodobnější pří-
pady a nejodlišnější případy. V části 5 pak 
shrnujeme závěry tohoto článku.

1. Případová studie (case 
study) a případ (case):  
stručné vymezení pojmů

Někteří autoři označují případovou studii 
za metodu, jiní za obecnou výzkumnou stra-
tegii.15 Řada autorů také spojuje případové 
studie s kvalitativním přístupem. Vzhledem 
k tomu, že tento článek je spíše praktického 
zaměření, ponecháváme tyto debaty stranou 
a sami se přidržujeme obecnějšího vyme-
zení případových studií jako specifického 
výzkumného přístupu, který má ke kvalita-
tivním metodám blízko v důsledku metodo-
logické afinity.16 

Podstatou case study přístupu je podrobné 
zkoumání jednoho či malého množství pří-
padů za účelem pochopení širšího okruhu 

 i popisná či normativní práce, srov. SMITS, J. The Mind and 
Method of the Legal Academic. Cheltenham 2012, str. 8–10; 
a příspěvek M. Bobka v tomto čísle.

8 Ve smyslu klasifikace používané M. Bobkem v tomto čísle.
9 Srov. též GEORGE, A. – BEnnET, A. Case studies and theory 

development in the social sciences. Cambridge 2005, str. 7.
10 čtenáře, jenž potřebuje detailnější informace k technikám 

zde popisovaným a k dalším aspektům case study přístupu, 
odkazujeme na bohatý citační aparát v tomto článku.

11 Srov. např. CÍSAŘ, O. Epistemologie a „objektivita“ sociálně-
vědného poznání. Mezinárodní vztahy, 2006, spec. č., 
str. 32–37; PUnCH, k. Úspěšný návrh výzkumu. Praha 
2008; DRUlák, P. a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní 
metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha 
2008; kREIDl, M. Je možné doložit efekt jedné proměnné 
na druhou analýzou dvou případů? k srovnávací metodologii 
s malým počtem komparovaných případů. Sociologický 
časopis, 2009, č. 5, str. 1038–1044;  ŠAnDEROVá, J. Jak 
číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha 
2009; DISMAn, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha 
2011; a MAREŠ, P. et al. Analýza sociálněvědních dat (nejen) 
v SPSS. Brno 2015; CÍSAŘ, O. Jak na výzkum v sociálních 
vědách? Dostupné z: https://cuni.academia.edu/OndrejCisar.

12 Ponecháváme proto stranou hlubší debaty o případových 
studiích z hlediska filozofie vědy a z hlediska jejich vztahu 
k dalším metodám. k tomu viz HAWkInS, D. Case Studies. 
In: landman, T. – Robinson, n. The SAGE Handbook of 
Comparative Politics. london 2009, a literaturu tam citovanou.  

13 Zmiňujeme primárně příklady z právních odvětví, které 
dobře známe (ústavní právo, správní právo, lidská práva, 
mezinárodní právo), nicméně zde uvedené postupy a závěry 
jsou zobecnitelné i na jiná právní odvětví.

14 například z důvodu dostupnosti dat či jazykových znalostí.
15 Viz CRESWEll, J. Qualitative Inquiry and Research Design. 

london 2013, str. 97.
16 kvalitativní prvky však nepředstavují definiční prvek 

případových studií, neboť existují i případové studie používající 
statistické metody. Blíže viz GERRInG, J. Case Study 
Research: Principles and Practices. Cambridge 2007,  
str. 33–36.
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podobných případů.17 Zkoumaný případ 
nás tedy zásadně nezajímá pouze izolo-
vaně sám o sobě, ale vnímáme jej jako pro-
jev širšího fenoménu nebo jako člen určité 
kategorie. Daný fenomén či kategorie pak 
představují analytický rámec naší případové 
studie.18 Pro ilustraci můžeme uvést příklad 
z mezinárodního práva, vojenskou intervenci 
v Libyi v roce 2011. Zatímco klasický histo-
rik primárně podrobně popíše dějinné okol-
nosti intervence a průběh vojenských operací 
a prakticky orientovaný právník rozebere 
dodržení norem mezinárodního práva vzta-
hujících se k ius ad bellum (právo na válku) 
a ius in bello (humanitární právo), autor teore-
ticky orientované případové studie19 usilující 
o zobecnění bude libyjskou intervenci vnímat 
pohledem zvoleného analytického rámce 
a bude ji zkoumat například jako projev dokt-
ríny „odpovědnosti za ochranu“ (R2P) nebo 
ji analyzovat z hlediska kritérií spravedlivé 
války.20 

Podstatnými prvky případové studie jsou 
tedy případ jako takový (subjekt případové 
studie) a obecnější element v podobě analytic-
kého či konceptuálního rámce studie (objekt 
případové studie).21 V souvislosti s tím je třeba 
poznamenat, že v rámci case study přístupu 
má pojem „případ“ jiný význam než právní 
případ. Obecně se případem v kontextu pří-
padových studií rozumí konkrétní časově 
a prostorově ohraničená jednotka.22 Typicky 
může být případem v právním výzkumu stát, 
právní řád státu či konkrétní právní institut. 
Tím se ovšem pojem případ zdaleka nevyčer-
pává. Za určitých okolností může být přípa-
dem i právní případ. Případem může dále být 
i určitá osobnost, historická událost, proces 
(například tvorby práva, tvorby či implemen-
tace rozhodnutí) nebo konkrétní instituce či 
organizace. Případová studie je tak vhod-
nou strategií nejen pro oblast srovnávacího 
práva, využita může být i pro zkoumání 
fenoménů v právu vnitrostátním. Zkoumaný 
případ by přitom měl být jasně ohraničený 
tak, aby byl odlišitelný od ostatních případů. 
Měli bychom tedy vědět a umět odůvodnit, 
co a v jakém místním a časovém ohraničení 
zkoumáme.23

Podstatné je, že vymezení toho, co je pří-
pad a jaká je jednotka analýzy, se odvíjí od 
účelu a výzkumné otázky celé studie. V sou-
vislosti s jednou právní či společenskou udá-
lostí si můžeme klást celou řadu výzkumných 
otázek a vnímat ji pohledem řady analy-
tických rámců. Uveďme příklad rozsudku 
Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) 
ve věci D. H. proti České republice.24 Můžeme 

se ptát na vliv daného rozsudku ESLP na 
české anitidiskriminační právo a sledovat 
změny, které vyvolal ve vnitrostátním práv-
ním řádu;25 můžeme jej použít jako zvlášť 
podstatný případ implementace rozhodnutí 
mezinárodního soudu a zkoumat postavení 
a vliv vnitrostátních aktérů na výkon rozsud-
ku;26 nebo se můžeme v kontextu rozsudku 
D. H. ptát, jaké faktory mají vliv na rozhodo-
vání jednotlivých soudců ESLP.27 Všechny tři 
výzkumné otázky se týkají jednoho právního 
případu, avšak jedná se o tři různé případy 
(ve smyslu case study přístupu) s rozdílnými 
analytickými rámci zkoumání, které se odvíjí 
od položené výzkumné otázky.

Jako příklad možného použití případové 
studie ve vnitrostátním právu lze uvést 
zkoumání kontroverzní otázky, zda se státu 
vyplatí najmout na zastupování v (některých) 
soudních sporech externí advokátní kance-
lář nebo si stát vystačí se svými „in-house“ 
právníky.28 Pro posouzení této otázky je  
ideální nalézt určitou agendu soudních spo-
rů, v níž v podobných věcech zastupovali stát 
„in-house právníci“ i externí advokátní kan-
celáře. Hledáme tedy „nejvíce podobné pří-
pady“,29 které jsou podobné ve všech aspek-
tech (jako je právní odvětví, náročnost sporu, 
příslušnost stejného obecného soudu atd.) 
kromě subjektu, který zastupoval stát před 

17 GERRInG, J. What Is a Case Study and What Is It Good 
for? American Political Science Review, 2004, no. 2, str. 342. 
Podobnou definici nabízí i ostatní autoři citovaní v tomto 
článku.

18 THOMAS, G. How to do your case study? los Angeles 2011, 
str. 14.

19 Autorem takové studie může být jak historik, tak právník.
20 Srov. např. kŘÍŽ, Z. – FRIDRICHOVá, k. libya and Criteria 

for Humanitarian Intervention. Politologický časopis, 2015, č. 
3; SAXOn, Z. – PRATT, l. From Cause to Responsibility: R2P 
as a Modern Just War. University of Notre Dame Australia Law 
review, 2015, no. 1.

21 THOMAS, G. How to do your case study? los Angeles 2011, 
str. 14.

22 GERRInG, J. What Is a Case Study and What Is It Food for? 
American Political Science Review, 2004, no. 2, str. 342.

23 RAGIn, C. Introduction: Cases of “What is a case?” In: 
Ragin, C. – Becker, H. (eds.). What Is a Case? Exploring the 
Foundations of Social Inquiry. new york 1992, str. 5. 

24 Rozsudek velkého senátu ESlP ze dne 13. listopadu 2007,  
D. H. a ostatní proti ČR, č. stížnosti 57325/00.

25 Případem jsou zde změny českého právního řádu provedené 
v reakci na rozsudek D. H. Srov. BOUčkOVá, P. české 
antidiskriminační právo pod vlivem judikatury ESlP. 
Jurisprudence. 2012, č. 7–8, str. 32–36.

26 Případem je zde proces implementace rozsudku D. H. k tomu 
SMEkAl, H. – ŠIPUlOVá, k. DH v Czech Republic Six years 
later: On the Power of an International Human Rights Court 
to Push through Systemic Change. Netherlands Quarterly of 
Human Rights, 2014, no. 3.

27 Případem je zde rozhodování soudců ESlP ve věci 
D. H. Barbara Havelková např. upozorňuje, že většina 
soudců, kteří vůči rozsudku D. H. uplatnili disent, pochází 
z postkomunistických zemí. HAVElkOVá. B. Resistence 
to Anti-Discrimination law in Central and Eastern Europe – 
a Post-Communist legacy? German Law Journal, 2016, no. 4, 
str. 631.

28 Srov. např. kOMáREk, J. – BŘÍZA, P. Superadvokát státu? 
Jiné právo (online), 7. 3. 2007, dostupné na http://jinepravo.
blogspot.cz/2007/03/superadvokt-sttu.html.

29 k designu „nejvíce podobných případů“ srov. část 4 tohoto 
článku. Pokud by takových případů bylo vysoké množství, 
přichází v úvahu také použití statistických metod.
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obecnými soudy. Takovou agendou je v České 
republice například zastupování státu před 
správními soudy ve věcech týkajících se dál-
nice D8. V souvislosti s výstavbou dálnice D8 
totiž Ministerstvo dopravy vydalo mnoho 
stavebních povolení týkajících se různých 
dílčích úseků dálnice. Řada těchto stavebních 
povolení byla následně napadena před čes-
kými správními soudy, přičemž Ministerstvo 
dopravy vystupovalo v některých věcech 
samo prostřednictvím svých vlastních práv-
níků, zatímco u určitých věcí si najalo advo-
kátní kancelář.30 Díky této příhodné konste-
laci tak analýza výsledků soudních řízení ve 
věcech týkajících se dálnice D8 může výše 
zmíněnou (výzkumnou) otázku, zda se státu 
vyplatí najmout si advokátní kancelář, zod-
povědět a případně ji i dále rozvinout.31 Cílem 
takové studie je posouzení kvality interního 
a externího právního zastoupení státu.

2. Případové studie a možnost 
zobecnění 

Podstatou případové studie je podrobná ana-
lýza jednoho anebo několika málo případů 
určitého fenoménu či kategorie. Síla přípa-
dových studií spočívá především v tom, že 
nám pomáhají generovat hypotézy a tvořit 
teorie, neboť detailní studie případu může 
zvlášť dobře posloužit pro účely zodpovězení 
otázek „jak?“ a „proč?“.32 Při výzkumu však 
zpravidla čelíme nutnosti učinit kompromis 
mezi rozsahem zobecnění našich závěrů, 
podrobností vysvětlení případu a počtem stu-
dovaných případů. Velmi podrobné zaměření 
na jeden konkrétní případ může vést k tomu, 
že vysvětlení bude natolik specifické, že bude 
jen velmi problematicky zobecnitelné na další 
případy.33 Co tedy můžeme z detailní znalosti 
jednoho případu dovozovat pro fenomén, 
kategorii či princip jako takový? Může přípa-
dová studie posloužit pro zobecnění nebo pro 
tvorbu přesvědčivých hypotéz o kauzálních 
vztazích?

Stručná odpověď zní ano, avšak je na místě 
přidat několik výhrad. Zaprvé, není zobec-
nění jako zobecnění. Případové studie mohou 
aspirovat na zobecnění analytické, nikoliv 
statistické. V případě statistického zobecnění 
něco usuzujeme o celku na základě znalosti 
reprezentativního vzorku (například u prů-
zkumů volebních preferencí). Statistického 
zobecnění ovšem případové studie nejsou 
schopny, neboť jeden či několik málo studo-
vaných případů (zpravidla) nemůže předsta-
vovat reprezentativní vzorek ve statistickém 
smyslu slova. Z toho důvodu je vhodnější 

o případu přemýšlet nikoliv jako o vzorku 
ve statistickém smyslu slova, nýbrž jako 
o příležitosti blíže osvětlit určitý teoretický 
koncept, princip či kategorii prostřednictvím 
podrobné empirické zkušenosti. Výstupem 
takového analytického zobecnění výsledků 
případové studie tak může být zpřesnění 
existujících konceptů či hypotéz, vytvoření 
nové pracovní hypotézy nebo podpoření či 
naopak reinterpretace existujících principů.34    

Příkladem analytického zobecnění výsled- 
ků případové studie z oblasti práva je studie 
Helfera a Slaughtera zaměřená na efektivitu 
mezinárodních soudů. Helfer a Slaughter 
podrobili zkoumání dva nejúspěšnější mezi-
národní soudy – ESLP a Evropský soudní 
dvůr (ESD) – a, ačkoliv si byli vědomi, že zda-
leka nejde o reprezentativní vzorek meziná-
rodních soudů, pokusili se „izolovat faktory, 
které přispěly k úspěšnému evropskému 
příběhu, a identifikovat ty, které mohou být 
replikovány i mimo Evropu.“35 Tímto postu-
pem Helfer a Slaughter přispěli do debat 
o tom, zda vůbec a případně za jakých pod-
mínek jsou mezinárodní soudy efektivními 
institucemi, neboť podrobným studiem dvou 
případů dospěli k obecně formulovanému 
seznamu faktorů přispívajících k efektivnímu 
nadnárodnímu soudnictví, který může být 
využit pro studium dalších mezinárodních 
soudů a kvazisoudních těles.36

Dalším příkladem analytického zobecnění 
je článek Kopečka a Petrova, kteří zkoumali, 
jak parlamentní politici využívají ústavního 
přezkumu zákonů. Jejich případová stu-
die využívání iniciace ústavního přezkumu 
zákonů poslanci a senátory v ČR potvrdila 
teoretický předpoklad, že daného nástroje 
využívá především opozice. Současně však 
umožnila specifikaci tohoto předpokladu – 
výsledky totiž ukázaly, že aktivita opozice 
v oblasti iniciace ústavního přezkumu byla 
výrazně nižší například v období menšinové 
vlády 1996–1997 či v době úřednických vlád.37 
V závěru autoři přistoupili k analytickému 

30 Srov. například rozsudek nSS ze dne 1. 6. 2011,  
čj. 1 As 6/2011-347; rozsudek nSS ze dne 20. 7. 2011,  
čj. 1 As 77/2011-325; a rozsudek nSS ze dne 8. 9. 2011,  
čj. 1 As 83/2011-565.

31 Ministerstvo dopravy svěřilo právní zastupování u jednotlivých 
dílčích úseků různým advokátním kancelářím. Může se tedy 
například ukázat, že se státu vyplatí najmout jenom některé 
advokátní kanceláře.

32 yIn, R. Case Study Research: Design and Methods. los 
Angeles 2014, str. 4.

33 GEORGE, A. – BEnnET, A. Case studies and theory 
development in the social sciences. Cambridge 2005, str. 31.

34 Tamtéž, str. 80–81; yIn, R. Case Study Research: Design and 
Methods. los Angeles 2014, str. 40–41.

35 HElFER, l. – SlAUGHTER, A. M. Toward a Theory of 
Effective Supranational Adjudication. Yale Law Journal, 1997, 
no. 2.

36 Tamtéž, str. 298–336.
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zobecnění daných zjištění a formulovali 
obecnou tezi, podle níž je iniciace ústavního 
přezkumu nástrojem opozice primárně v pří-
padech, kdy vláda disponuje legislativní vět-
šinou. Pokud vláda většinu v parlamentu 
nemá (menšinové vlády) nebo je linie mezi 
vládní většinou a opozicí rozmazaná (úřed-
nické vlády), zájem opozice o iniciaci ústav-
ního přezkumu má tendenci klesat a můžeme 
se naopak setkat i s návrhy na zrušení zákona 
ze strany vládních politiků.38   

I v rámci případové studie bychom tedy 
měli být schopni analytického zobecnění 
v tom smyslu, že se ve studovaném případu 
pokusíme nalézt určité vzorce (a vztahy 
mezi nimi), které vysvětlíme v abstraktních 
termínech, a vztáhneme je z úrovně kon-
krétního případu na úroveň konceptuální.39 
Jinými slovy, podstatou analytického zobec-
nění je přeměna specifického deskriptivního 
vysvětlení konkrétního případu na vysvět-
lení analytické, které používá obecné teore-
tické pojmy.40 Při každém pokusu o zobec-
nění závěrů případové studie bychom si však 
měli být vědomi specifik daného případu, 
jakož i limitů samotného case study přístupu. 
V praxi jde o uvědomění si „provizornosti“ 
vlastních závěrů a o stanovení tzv. podmí-
nek rozsahu (scope conditions), jejichž pomocí 
ohraničujeme množinu případů, na které lze 
zobecnit naše zjištění.41  

Zadruhé, analytické zobecnění je možné, 
respektive přesvědčivější a lépe obhajitelné, 
za předpokladu dodržení určitých pravidel 
pro výběr studovaných případů. To nás při-
vádí k tématu výzkumného designu případo-
vých studií a zejména k problematice výběru 
případů, kterému se budeme podrobněji 
věnovat ve zbytku textu. 

3. Jednopřípadové studie

Základním východiskem při výběru případů 
pro případovou studii je dělení na jednopří-
padové a vícepřípadové (srovnávací) studie.42 
Počet případů, které podrobíme zkoumání, 
závisí zejména na výzkumné otázce, na účelu 
studie a také na našich možnostech.

Jednopřípadové  studie často čelí námit-
kám ohledně velmi nízkého zobecňujícího 
potenciálu.43 U jednopřípadových studií se 
tak poměrně často můžeme setkat s analý-
zami, které neaspirují na zobecňování. Jedná 
se zejména o ateoretické případové studie, 
které jsou vysoce deskriptivní a explicitně 
nepracují s analytickým rámcem, který 
by vedl směřování studie.44 I takové práce 
mohou být velmi přínosné, neboť často při-

nášejí velké množství historických informací, 
které mohou být dále rozpracovávány dal-
šími autory. Dalším typem jsou explanatorní 
či interpretativní případové studie, které sle-
dují podrobné vysvětlení jediného případu, 
aniž by aspirovaly na zobecnění. Oproti ate-
oretickým studiím ovšem explicitně pracují 
s daným analytickým rámcem.45 

Jak však ukážeme v následujících odstav-
cích, i jednopřípadové studie mohou poslou-
žit při zobecňování a tvorbě či testování 
hypotéz, zvlášť pokud klademe dostatečný 
důraz na logiku výběru případů. Výběr pří-
padů pro jednopřípadové studie, které jsou 
zaměřené na zobecnění či hledání kauzálních 
vztahů, by měl být řízen existujícími teo riemi, 
které se týkají fenoménu, jehož projev (pří-
pad) zkoumáme. Podobně jako u možností 
zobecnění je i u výběru případů vhodné si 
uvědomit rozdíl mezi případovými studiemi 
(single/small-n case studies) a kvantitativ-
ními large-n studiemi.46 Zatímco u large-n 
kvantitativních studií je standardní technikou 
náhodný výběr případů,47 pro účely small-n 
případových studií zpravidla není náhodný 
výběr vhodný, což ilustrujeme na příkladu 
výběru případů na úrovni států.

37 kOPEčEk, l. – PETROV, J. From Parliament to Courtroom: 
Judicial Review of legislation as a Political Tool in the Czech 
Republic. East European Politics and Societies, 2016, no. 1, 
str. 13.

38 Tamtéž, str. 21.
39 THOMAS, G. How to do your case study? los Angeles 2011, 

str. 180; yIn, R. Case Study Research: Design and Methods. 
los Angeles 2014, str. 41.

40 GEORGE, A. – BEnnET, A. Case studies and theory 
development in the social sciences. Cambridge 2005, str. 92.

41 Viz též příspěvek H. Smekala a k. Šipulové v tomto čísle.
42 někde mezi nimi se nachází kategorie „embedded“ či „nested“ 

case studies, které se vyznačují studiem více pod-případů 
„vnořených“ do jednoho případu, např. zkoumání rozhodovací 
činnosti soudu prostřednictvím výzkumu rozhodování několika 
senátů tohoto soudu. na podrobnější pojednání o embedded 
case studies ovšem v tomto článku není prostor, a odkazujeme 
proto na yIn, R. Case Study Research: Design and Methods. 
los Angeles 2014, str. 62–63.

43 např. kInG, G. – kEOHAnE, R. – VERBA, S. Designing 
Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. 
Princeton 1994, str. 108.

44 lIJPHART, A. Comparative politics and the comparative 
method. American Political Science Review, 1971,  
no. 3; lEVy, J. Case Studies: Types, Designs, and logics  
of Inference. Conflict Management and Peace Science, 2008, 
no. 1, str. 4.

45 lEVy J. Cit. dílo, str. 4–5. Viz též lIJPHART, A. Cit. dílo,  
str. 691.

46 Small-n studie pracují s detailní znalostí malého počtu případů. 
large-n studie hledají vzorce napříč velkým množstvím 
případů.

47 Srov. např. FEAROn, J. – lAITIn, D. Integrating Qualitative 
and Quantitative Methods. In: Box-Steffensmeier, J. – Brady, 
H. – Collier, D. (eds.). The Oxford Handbook of Political 
Methodology. Oxford 2008, str. 756. I v právu se však pomalu 
začínají objevovat empirické studie pracující s velkými 
datasety (tzv. large-n studies); srov. Hirschl, R. Comparative 
Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law, 
Oxford 2014, str. 267–277 (a tam citované studie) či v českém 
kontextu práce R. Zbírala (srov. např. ZBÍRAl, R. které české 
zákony jsou nejdůležitější? Hledání objektivních metod výběru. 
Správní právo, 2015, č. 4–5, str. 248–270 (legislativní příloha); 
či ZBÍRAl, R. kvantitativní rozbor evropeizace slovenského 
práva. Justičná revue, 2015, č. 8–9, str. 1014–1031).
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Pokud chceme (resp. jsme vzhledem ke 
komplexnosti právní doktríny, odlišnostem  
právních systémů a jejich provázanosti s poli-
tikou a jinými normativními systémy ve spo-
lečnosti schopni) detailně zkoumat pouze 
několik jurisdikcí, náhodný výběr při tak 
malém počtu vybíraných případů s velkou 
pravděpodobností vybere velmi nereprezen-
tativní vzorek.48 I pokud skutečně provedeme 
náhodný výběr případů (například států, 
v nichž hodláme zkoumat určitý právní insti-
tut), zjistíme mnohdy, že v daném státě není 
možné získat přístup k datům nezbytným 
k uchopení daného právního institutu,49 
a musíme tak provést opakovaný náhodný 
výběr, což opět negativně ovlivní reprezenta-
tivnost a zobecňující potenciál takto vybra-
ného vzorku.50 Náhodný výběr v případě 
small-n case studies tak neplní svůj účel, neboť 
zpravidla vyprodukuje značně nereprezenta-
tivní a nevypovídající množinu případů.51  

Podobně není vhodným způsobem pro 
výběr případů pohodlný (či pragmatický) 
výběr, kde si autor vybere několik jurisdikcí, 
které zná a v nichž má přístup k potřebným 
informacím. Tímto způsobem vzniká celá 
řada výzkumů, nicméně pro generalizaci či 
hledání obecných kauzálních vztahů jde rov-
něž o nevhodnou strategii,52 neboť hrozí, že 
si výzkumník vybere právě ty státy, které se 
mu hodí pro jeho předem utvořené názory.53 
Jak v souvislosti se selektivním citováním 
zahraniční literatury poznamenal předseda 
Nejvyššího soudu USA John Roberts: „hle-
dání opory pro vlastní závěry v judikatuře 
zahraničních soudů je jako rozhlédnout se po 
davu lidí a pak si vybrat své kamarády.“54 To 
neznamená, že studie citací zahraniční judi-
katury vnitrostátními soudy musí být nutně 
povrchní. Pokud však chceme pochopit feno-
mén používání zahraniční judikatury v roz-
hodovací činnosti vnitrostátních soudů, je 
nezbytné vybrat sledované země (resp. kon-
krétní vnitrostátní soudy) s vědomím toho, 
jakou máme výzkumnou otázku a co chceme 
zobecňovat.55 

Ze všech těchto důvodů je pro případové 
studie daleko vhodnější záměrný, teorií 
řízený výběr případů, kdy víme, jaké případy 
si vybíráme a proč. Volíme přitom takové pří-
pady, které nám lépe dopomůžou k účelu 
případové studie, ať už se jedná o analytické 
zobecnění či o hledání kauzálních vysvětlení. 
V úvahu tak připadá zejména56 následující 
logika výběru – typický případ, nejsložitější 
případ a deviantní případ.57 

U výběru typického (či exemplárního)58 

případu (prototypical case) je cílem detailně 

prostudovat případ, který se vyznačuje vlast-
nostmi typickými i pro další případy téhož 
fenoménu či kategorie. Na základě analo-
gie pak můžeme předpokládat, že podobné 
trendy se ukážou i u dalších případů stejné 
kategorie. Zdeněk Kühn například ve své 
knize o soudcovské aplikaci práva v post-
komunistických státech střední Evropy 
věnoval jednu pasáž případové studii střetů 
mezi „prvním“ Ústavním soudem a českými 
obecnými soudy v oblasti ideologie aplikace 
práva. Tuto případovou studii poté použil 
pro podporu hlavního argumentu celé knihy 
a jako exemplární případ ilustrující tíhnutí 
soudců (obecných soudů) v postkomunistic-
kých zemích k formalistickému zákonnému 
pozitivismu a restriktivnímu pojetí pramenů 
práva.59

Logika nejsložitějšího (most difficult case) 
či možná přesněji nejméně pravděpodobného 
případu (least likely case) se vyznačuje tím, že 
vybereme případ charakteristický podmín-
kami zvlášť náročnými pro dosažení určitého 
výsledku. Představme si, že chceme v oblasti 
mezinárodního humanitárního práva dokázat 

48 Srov. např. GERRInG, J. Techniques for Case Selection: 
A Response to David Freedman. Qualitiative and Multi-Method 
Research, 2008, no. 2, str. 8–9.

49 například není veřejně dostupná relevantní judikatura.
50 Srov. např. FREEDMAn, D. Do the n’s Justify the Means? 

Qualitiative and Multi-Method Research, 2008, no. 2, str. 4–6.
51 SEAWRIGHT, J. – GERRInG, J. Case Selection Techniques in 

Case Study Research. Political Research Quarterly, 2008,  
no. 2, str. 295.

52 Tím netvrdíme, že takto „pragmaticky“ vybrané případy nemají 
žádný analytický význam. Právě naopak, mohou vést ke 
generování nových myšlenek, formulování nových konceptů či 
k vytvoření nové teorie, typicky prostřednictvím tzv. „plausibility 
probe studií“; srov. např. lEVy, J. Case Studies: Types, 
Designs, and logics of Inference. Conflict Management and 
Peace Science, 2008, no. 1, str. 6–7.

53 Srov. MARSHAll, M. Sampling for Qualitative Research. 
Family Practice, 1996, č. 6, str. 523.

54 Confirmation Hearing on the Nomination of John G. Roberts Jr. 
to be Chief Justice of the United States Before the S. Comm. 
on the Judiciary, 109th Cong. 200–01 (2005).

55 Jako příklad takové kvalitní studie lze uvést BOBEk, M. 
Comparative Reasoning in European Supreme Courts. Oxford 
2013.

56 kromě těchto tří výzkumných designů jednopřípadových studií 
existují i další (viz následující poznámku), lze uvést např. 
„nejextrémnější případ“, který použil například kOSAŘ, D. 
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská 
práva (vyjde ve Wolters kluwer, 2017).

57 Existuje celá řada podobných typologií používajících různou 
terminologii. Jejich logika však povětšinou zůstává obdobná. 
Podle yina (cit. dílo, str. 51) se jedná o kritický, neobvyklý, 
obvyklý, objevný a longitudinální případ; podle linos (lInOS, 
k. How to select and develop international law case studies. 
American Journal of International law, 2015, no. 3 , str. 
482–483) o kritický a deviantní případ, podle Seawrighta 
a Gerringa (cit. dílo, str. 297) o typický, extrémní, deviantní 
a vlivný. V tomto článku se řídíme terminologií Rana Hirschla 
(HIRSCHl, R. The Question of Case Selection in Comparative 
Constitutional law. American Journal of Comparative Law, 
2005, no. 1), který svou typologii použil přímo pro účely 
(srovnávacího ústavního) práva.

58 BRyMAn, R. Social Research Methods. Oxford 2012, str. 70.
59 kÜHn, Z. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského 

komunismu a transformace: analýza příčin postkomunistické 
právní krize. Praha 2005, str. XVII a část V.3. kriticky k tomuto 
postupu srov. kOMáREk, J. The Struggle for legal Reform 
after Communism (review of Zdeněk kühn, The Judiciary in 
Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in 
Transformation?). American Journal of Comparative Law, 
2015, winter issue.
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existenci obyčeje, který zakazuje použití urči-
tého typu vojenských prostředků. Pokud se 
nám podaří prokázat, že dokonce ani před-
stavitelé nejméně pravděpodobných případů 
(například Adolf Hitler či Saddam Hussein 
na pokraji porážky) nepřistoupili k použití 
těchto prostředků, ač takovou možnost reálně 
měli, jedná se o velmi silný argument pro tvr-
zení o existenci mezinárodněprávního oby-
čeje zakazující použití takových prostředků.60 

Deviantní případ (deviant, outlier case) 
se vyznačuje tím, že existující teorie na něj 
neposkytují dostatečnou odpověď. Z toho 
implicitně plyne, že musí existovat vysvět-
lení jiné, dosud neprobádané, které by nám 
mohlo vybočující případ pomoci identifi-
kovat. Podrobný vhled z případové studie 
deviantního případu (či několika takových 
případů) tak může přispět k upřesnění exis-
tujících vysvětlení či k jejich reformulaci, 
anebo dokonce k identifikaci nových vysvět-
lení. Hubert Smekal a Katarína Šipulová se 
například zabývali problematikou vnitro-
státní implementace rozsudků ESLP. Zaměřili 
se na deviantní případ D. H. proti ČR, jehož 
implementace stále není u konce a který tak 
představuje vybočující případ mezi řadou 
v ČR úspěšně vykonaných rozsudků štras-
burského soudu. Soustředění se na deviantní 
případ jim umožnilo v závěru formulovat 
faktory, které znesnadňují výkon rozsudku 
ESLP a jejichž význam lze v budoucnu zkou-
mat na dalších případech.61 

Příkladem rozsáhlejšího výzkumného 
rámce založeného na zkoumání vybočujících 
případů je monografie Towards Juristocracy 
z pera Rana Hirschla.62 Ústřední otázkou 
Hirschlovy knihy je, jak a proč došlo k roz-
šíření nového konstitucionalismu, tedy ke 
konstitucionalizaci základních práv a vzniku 
ústavního soudnictví. Hirschl nejprve reka-
pituluje existující teorie.63 Vytýká jim však, 
že nevysvětlují, proč bylo ústavní soudnic-
tví ustaveno právě v dané době, a implicitně 
spojují nástup nového konstitucionalismu 
se zásadní změnou politického a ekonomic-
kého systému, tj. s  přechodem k demokracii 
v poválečném Německu a Itálii, se získáním 
nezávislosti (Indie), pádem autoritativních 
režimů (Španělsko a Portugalsko) či „dvo-
jím tranzitem“ (politickým i ekonomickým) 
v postkomunistických zemích po roce 1989. 
Aby našel odpověď, vybírá si Hirschl jako de -
viantní případy země, v nichž došlo k nástupu 
nového konstitucionalismu i přesto, že v nich 
neproběhly zásadní politické či hospodář-
ské změny systému (jako například přechod 
k demokracii a tržnímu hospodářství). Proto 

se Hirschl zaměřil na případy ústavních revo-
lucí v Kanadě (1982), Izraeli (1992–1995) a na 
Novém Zélandu (1990), na které dosavadní 
teorie nedávaly odpověď. Případová studie 
těchto tří vybočujících případů64 umožnila 
Hirschlovi formulovat vlastní „hegemony 
preservation theory“. Podle ní za konstitucio-
nalizací práv a vznikem ústavních soudů stojí 
zájmy a strategické úvahy mocenských elit 
a jejich snaha o zachování hegemonie tváří 
v tvář hrozbě ztráty současných mocenských 
pozic (například politický propad do té doby 
vládnoucí skupiny sekulárních aškenázských 
židů v Izraeli na přelomu 80. a 90. let).65  

4. Vícepřípadové studie 

Vícepřípadové studie v sobě oproti jedno-
případovým studiím z povahy věci obsa-
hují prvek srovnání a mají tu výhodu, že 
kromě zobecňujícího potenciálu lépe odha-
lují i obecné kauzální vazby. Podobně jako 
u teoreticky podloženého výběru případů do 
jednopřípadových studií i u vícepřípadových 
studií nevybíráme případy čistě pragmaticky 
jen podle toho, co se nám hodí či o jakých 
případech toho víme nejvíce, nýbrž s určitou 
logikou, která nám umožní posléze zobec-
nit naše závěry či formulovat přesvědčivé 
hypotézy o kauzálních vztazích. My se zde 
budeme zabývat dvěma klasickými výzkum-
nými designy vícepřípadových studií – více-
případové studie postavené na principu nej-
podobnějších případů a vícepřípadové studie 
postavené na principu nejodlišnějších pří-
padů. 

Při výběru případů do vícepřípadové  
studie postavené na principu nejpodobněj-
ších případů (most similar cases) se snažíme  
v ideálním případě nalézt případy, které 
se podobají66 ve všech klíčových aspektech 
kromě faktoru, který způsobuje odlišné 
výsledky v každém ze sledovaných případů.67 

60 Příklad převzat z lInOS, cit. dílo, str. 482.
61 SMEkAl, H. – ŠIPUlOVá, k. DH v Czech Republic Six years 

later: On the Power of an International Human Rights Court 
to Push through Systemic Change. Netherlands Quarterly of 
Human Rights, 2014, no. 3.

62 HIRSCHl, R. Towards Juristocracy: The Origins and 
Consequences of the New Constitutionalism. Cambridge 2004.

63 Tamtéž, str. 31–38.
64 Ran Hirschl, aby ještě více „vyztužil“ svou teorii, doplnil tyto 

tři deviantní případy (kanada, Izrael, nový Zéland) čtvrtým 
případem, Jihoafrickou republikou, která pro jeho teorii 
představuje nejtěžší případ (k tomu viz výše), na němž chce 
Hirschl poukázat na širší aplikovatelnost své teorie než jen na 
tři výše zmíněné etablované demokracie (srov. tamtéž, str. 10).

65 Tamtéž, kapitola 3.
66 Ve skutečně ideálním případě by v nejpodobnějších případech 

všechny charakteristiky kromě klíčové nezávislé proměnné 
měly být totožné, a nikoliv pouze co nejvíce podobné. Toho 
však ve společenskovědním výzkumu nelze skoro nikdy 
dosáhnout.

67 např. HIRSCHl, R. Dílo cit. v pozn. č. 57, str. 133–139;  
SEAWRIGHT, J. – GERRInG, J. Cit. dílo, str. 304–306.
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Jinými slovy, s pomocí nejpodobnějších pří-
padů se pokoušíme izolovat vliv klíčové 
nezávislé proměnné (tj. toho faktoru, který 
se jako jediný v obou případech liší) na sle-
dované závislé proměnné. Často však v době 
výběru nevíme, zda tento odlišný faktor sku-
tečně odlišné výsledky způsobuje. Pokud 
nalezneme dva případy, které jsou ve všech 
aspektech kromě jednoho (jež představuje 
sledovanou klíčovou nezávislou proměnnou) 
podobné,68 může tak po provedení případové 
studie nejpodobnějších případů nastat dvojí 
situace. Jestliže nejpodobnější případy vyka-
zují stejné výsledky u závislé proměnné, lze 
vyloučit to, že sledovaná klíčová nezávislá 
proměnná má zásadní vliv na závislou pro-
měnnou.69 Zajímavější je však situace, v níž 
nejpodobnější případy vykazují u závislé pro-
měnné odlišné výsledky. To totiž znamená, že 
námi sledovaná klíčová nezávislá proměnná 
představuje potenciální vysvětlení odlišných 
výsledků u závislé proměnné. Jinak řečeno, 
v takovém případě jsme odhalili potenciální 
kauzální vztah mezi námi identifikovanou 
nezávislou proměnnou a sledovanou závis-
lou proměnnou.

Studie nejpodobnějších případů může být 
dvoupřípadová či vícepřípadová. Typickým 
příkladem dvoupřípadové studie postavené 
na logice nejpodobnějších případů je mono-
grafie Davida Kosaře Perils of Judicial Self-Go-
vernment in Transitional Societies.70 Autor v ní 
zkoumá důsledky zavedení tzv. euromodelu71 
nejvyšší rady soudnictví v postkomunistic-
kých zemích na mechanismy zodpovědnosti 
soudců (a to zejména na kárnou odpovědnost 
soudců). Autor k tomu používá dva přípa- 
dy – Českou republiku a Slovensko – které 
sdílejí celou řadu charakteristik (téměř nepře-
rušené soužití ve společném státě od roku 
1918 do roku 1992, komunistickou minulost, 
kontinentální právní systém, kariérní model 
soudnictví, centralizované ústavní soudnictví 
a vstup do Rady Evropy a Evropské unie ve 
stejný moment). Tyto dvě země jsou podobné 
ve všech pro tuto studii klíčových aspektech 
kromě jednoho – modelu správy soudnictví.72 
Zatímco Česká republika si ponechala model 
správy soudnictví, v němž hraje klíčovou roli 
ministerstvo spravedlnosti, dodnes, Sloven-
sko v roce 2002 vytvořilo Súdnu radu, která 
má všechny charakteristiky výše zmíněného 
„euromodelu“ nejvyšší rady soudnictví. To 
umožňuje autorovi v rozumné míře izolovat 
vliv zavedení Súdné rady SR na mechanismy 
zodpovědnosti soudců a posléze formulovat 
zobecňující hypotézy, které lze v budoucnu 
zkoumat na ostatních postkomunistických 

zemích ve Střední a Východní Evropě. Autor 
tak přichází s novou teorií, „judicial leader-
ship theory“, podle níž „euromodel“ nejvyšší 
rady soudnictví v postkomunistickém kon-
textu posiluje vliv vedoucích představitelů 
soudní moci (v tomto případě soudních funk-
cionářů), zintenzivňuje používání mecha-
nismů zodpovědnosti soudců a zvyšuje 
pravděpodobnost zneužití kárných řízení 
a dalších mechanismů (například přidělování 
spisů) vůči „nepohodlným“ soudcům.73

Jako příklad vícepřípadové studie posta-
vené na logice nejpodobnějších případů 
poslouží monografie Toma Ginsburga a edi-
tovaná kniha Aleca Stone Sweeta a Helen Kel-
ler. Tom Ginsburg ve své monografii Judicial 
Review in New Democracies74 zkoumal, co ovliv-
ňuje vznik silných ústavních soudů v nových 
demokraciích. Za tímto účelem si vybral tři 
asijské země (případy) – Taiwan, Mongolsko 
a Jižní Koreu – které mají relativně podob-
nou kulturu a všechny prodělaly přechod 
k demokracii v 80. letech 20. století, nicméně 
jejich ústavní soudy si vydobyly odlišné 
postavení. Zatímco v Jižní Koreji je ústavní 
soud poměrně silný a nezávislý, v Mongol-
sku funguje ústavní soudnictví pouze v ome-
zené míře a na Taiwanu je ústavní soud vylo-
ženě slabý. Tento výzkumný design umožnil 
Ginsburgovi identifikovat rozložení sil na 
politické scéně jakožto klíčovou nezávislou 
proměnnou, která má zásadní vliv na rozkvět 
nezávislého ústavního soudnictví, a formulo-
vat novou „insurance theory“. Podle této 
teorie jsou ústavní soudy v nových demokra-
ciích slabé, pokud má jedna politická strana 
v parlamentu pohodlnou většinu, a naopak 

68 Zde uvádíme pro ilustraci logiky nejpodobnějších případů 
z didaktických důvodů modelový případ. Ve skutečnosti však 
na takové případy narazíme málokdy, a proto je legitimní tuto 
metodu (s uvedením patřičných limitů) použít i v situaci, kdy se 
případy liší ve více než jednom aspektu. Příkladem takového 
volnějšího použití logiky nejpodobnějších případů je studie 
Aleca Stone Sweeta a Helen keller citovaná níže či studie 
Marie Popove srovnávající soudcovskou nezávislost v Rusku 
a na Ukrajině (POPOVA, M. Politicized Justice in Emerging 
Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine. new 
york 2012.

69 I taková studie, která dospěje k závěru, že určitá nezávislá 
proměnná na sledované závislé proměnné vliv nemá, má 
svou hodnotu. Vědci ale obvykle hledají spíše ty nezávislé 
proměnné, které na závislé proměnné vliv mají.

70 kOSAŘ, D. Perils of Judicial Self-Government in Transitional 
Societies. new york 2016.

71 k tomu blíže tamtéž, str. 126–135; či kOSAŘ, D. – BOBEk, M. 
Global Solutions, local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe. German Law Journal, 
2014, no. 7, zejména str. 1262–1264.

72 klíčovou nezávislou proměnnou, jejíž vliv sledujeme, je 
tedy model správy soudnictví, a jednotlivé mechanismy 
zodpovědnosti soudců (kárná řízení, přidělování spisů, platové 
bonusy na Slovensku atd.) představují závislé proměnné.

73 Hlavní argument této knihy je pro účely této práce 
zjednodušen, podorbněji kOSAŘ, D. Perils of Judicial Self-
Government in Transitional Societies. new york 2016,  
str. 388–405.

74 GInSBURG, T. Judicial Review in New Democracies: 
Constitutional Courts in Asian Cases. Cambridge 2003.
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posilují tam, kde o moc bojují stejně silné poli-
tické strany, které potřebují nezávislý ústavní 
soud jako pojistku (insurance) proti zásadním 
změnám v případě volební porážky.75

Alec Stone Sweet a Helen Keller ve své 
studii zkoumající aplikaci Evropské úmluvy 
o lidských právech v členských státech Rady 
Evropy používají princip nejpodobnějších 
případů. Jejich studie obsahuje 11 dvojic zemí, 
které jsou vždy vybrány na základě principu 
nejpodobnějších případů (tj. aby měly co nej-
více podobných charakteristik).76 Jedná se 
například o dvojice Švédsko-Norsko, Řecko-
-Turecko, Nizozemsko-Belgie, Polsko-Sloven-
sko,77 Rusko-Ukrajina a Irsko-Spojené králov-
ství. Tento výzkumný design editoři přijali za 
účelem „formulace podložených teoretických 
konceptů a generování hypotéz“ s vědomím 
toho, že „srovnání dvou relativně podobných 
případů má větší potenciál pro vybudování 
obecného teoretického rámce“.78

Vícepřípadová studie postavená na prin-
cipu nejodlišnějších případů (most different cases) 
má opačnou logiku. Při výběru případů do 
takto formulované vícepřípadové studie se 
snažíme nalézt případy mající stejné výstupy 
(tj. stejný výsledek u závislé proměnné), které 
se liší ve všech aspektech, jež nás v dané 
studii nezajímají, ale jsou podobné v tom 
aspektu, který chceme studovat (tj. v námi 
sledované klíčové nezávislé proměnné). 
Pomocí této logiky se tedy snažíme prokázat, 
že námi sledovaná nezávislá proměnná, která 
je podobná v obou případech, způsobuje 
podobné výsledky na závislé proměnné.79 
Pokud by totiž námi sledovaná nezávislá pro-
měnná neměla v obou případech podobnou 
hodnotu, tak výsledky (na závislé proměnné 
u) obou případů nemohou dosahovat stejné 
hodnoty, protože oba případy se ve všech dal-
ších aspektech liší. Zatímco u studie sledující 
princip nejpodobnějších případů zdůrazňu-
jeme význam nezávislé proměnné, jejíž hod-
nota se u vybraných (v ostatních aspektech 
nejpodobnějších) případů liší, tak u studie 
sledující princip nejodlišnějších případů zdů-
razňujeme význam nezávislé proměnné, jejíž 
hodnota je ve vybraných (v ostatních aspek-
tech co nejodlišnějších) případů podobná.

I studie nejodlišnějších případů může být 
dvoupřípadová i vícepřípadová. Dvoupřípa- 
dová studie nejodlišnějších případů by byla 
vhodným výzkumným designem, pokud by- 
chom například chtěli testovat použitelnost 
výše zmíněné „judicial leadership theory“ 
Davida Kosaře i na mimoevropské tran-
zitní země. Výzkumná otázka by tak zněla, 
zda model silné nejvyšší rady soudnictví 

(podobný výše zmíněnému euromodelu) 
způsobuje stejné účinky (tj. posiluje vliv 
vedoucích představitelů soudní moci, zin-
tenzivňuje používání mechanismů zodpo-
vědnosti soudců a zvyšuje pravděpodobnost 
zneužití kárných řízení a dalších mecha-
nismů vůči „nepohodlným“ soudcům) nejen 
v postkomunistické Evropě, ale i v jiných 
tranzitních scénářích na jiných kontinentech. 
Jako vhodná dvojice případů by se hodily 
například Slovensko a Mexiko, které se dia-
metrálně liší ve všech důležitých aspektech 
(jako je historie, politický systém, právní 
kultura, členství v mezinárodních organi-
zacích atd.) kromě modelu správy soudnic-
tví (neboť obě země zavedly silnou nejvyšší 
radu soudnictví). Pokud by v obou (nejvíce 
odlišných) případech zavedení silné nejvyšší 
rady soudnictví mělo stejné důsledky (které 
předpovídá „judicial leadership theory“), tak 
tyto důsledky s největší pravděpodobností 
způsobila právě silná nejvyšší rada soudnic-
tví. V takovém případě by bylo možné učinit 
zobecnění a konstatovat, že „judicial leader-
ship theory“ platí (s jistými podmínkami) 
i pro post-autoritářské režimy v Latinské 
Americe. Zatím se však jedná pouze o hypo-
tetickou vícepřípadovou studii, jejíž výsledky 
neznáme.80 

Vhodným příkladem pro pochopení prin-
cipu nejodlišnějších případů na uskutečněné 
vícepřípadové studii je monografie Rana 
Hirschla Constitutional Theocracy.81 V této stu-
dii Ran Hirschl zkoumal sekularizační roli 
ústavních soudů a jejich judikatury v zemích, 
v nichž se obyvatelstvo ostře dělí po seku-
lární/náboženské linii – a to konkrétně 
v Egyptě, Izraeli, Malajsii, Nigérii, Pákistánu 
a Turecku. Ačkoliv se tyto země liší v celé 
řadě aspektů (jako je historie, politická kul-
tura a nastavení vztahů mezi státem a církví 
v jejich ústavních dokumentech), ve všech 
těchto zemích byly ústavní soudy povolány 
rozhodovat klíčové náboženské otázky, při-
čemž ve všech z nich má rozhodovací činnost 
ústavních soudů podobné výsledky – ome-
zuje vliv náboženství ve společnosti a sta-
novuje limity toho, co mohou nábožensky 

75 Tamtéž.
76 kEllER, H. – STOnE SWEET, A. (eds.). A Europe of Rights: 

The Impact of the ECHR on National Legal Systems. Oxford 
2008.

77 čtenář si jistě povšimnul, že v tomto „páru“ případů by – pokud 
by měla být důsledně sledována logika nejpodobnějších 
případů – měla vedle Slovenska stát česká republika a nikoliv 
Polsko.

78 Tamtéž, str. 18.
79 např. HIRSCHl, R. Dílo cit. v pozn. č. 57, str. 139–142;  

SEAWRIGHT, J. – GERRInG, J. Cit. dílo, str. 304–306.
80 Takovou studii totiž dosud nikdo neprovedl.
81 HIRSCHl, R. Constitutional Theocracy. Harvard 2010.
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orientované politické strany prosadit. Podle 
Rana Hirschla je klíčovou nezávislou pro-
měnnou, která vysvětluje podobné výsledky 
v rozhodovací činnosti ústavních soudů 
u takto odlišných šesti případů, nárůst vlivu 
nábožensky orientovaných politických stran 
a jejich vzrůstající popularita u veřejnosti 
(zjednodušeně podpora teokratické vlády). 
Z toho Hirschl dovozuje, že vzrůstající pod-
pora teokratické vlády u veřejnosti (což je 
sledovaná nezávislá proměnná, která má ve 
sledovaných případech podobnou hodnotu) 
ve všech šesti zemích (které jsou jinak v řadě 
klíčových aspektů zcela odlišné) vedla seku-
lární elity k tomu, že přenesly otázky vztahu 
státu a církve z politického hřiště na hřiště 
ústavněprávní. Sekulární elity se tak skrze 
ústavní soudy snaží omezit vliv teokratické 
vlády i poté, co ztrácí podporu u široké veřej-
nosti, a uchovat si co nejvíce ze svých liberál-
ních hodnot i po volební porážce.82  

Jak jsme již naznačili výše, v důsledku 
komplexností v právu a sociální realitě jako 
takové se s případy, kdy bude možné po -
užít výzkumný design postavený na prin-
cipu nejpodobnějších či nejodlišnějších pří-
padů v jejich ryzí podobě, setkáme jen velmi 
vzácně a možnosti izolace rozhodujících pro-
měnných jsou proto omezené. Existuje proto 
několik způsobů, jak posílit přesvědčivost 
našich zobecňujících či kauzálních závěrů. 
Případovou studii lze vylepšit zkoumáním 
podrobného průběhu řetězce událostí v rámci 
případu (process tracing), argumentací vyvra-
cející konkurenční varianty vysvětlení našeho 
případu83 či nalezením tzv. protipříkladu.84

4. Závěr

V tomto článku jsme popsali pět základních 
 designů teoreticky orientovaných případo- 

vých studií (typický případ, nejsložitější pří-
pad, deviantní případ, nejpodobnější přípa-
 dy, nejodlišnější případy) a jejich logiku 
výběru případů. Závěrem však lze konstato-
vat, že case study přístup je obecně velmi fle-
xibilní a v literatuře lze nalézt i jiné výzkumné 
designy. Podstatné však je vždy vědět, co 
přesně, jak a proč chceme zkoumat. To zna-
mená, že si (1) musíme ujasnit, jaký fenomén, 
koncept či princip nás zajímá, a (2) formulo-
vat výzkumný cíl a výzkumné otázky či 
hypotézy, (3) jimž přizpůsobíme výběr pří-
padů. Případ by neměl být vybrán jen proto, 
že je zajímavý nebo jej dobře známe; výběr by 
měl být řízen teorií a jednou (či více) z výše 
popsaných strategií výběru případů.85 Dobře 
provedený výběr případů totiž výrazně zvy-
šuje zobecňující potenciál příslušné přípa-
dové studie a šance na tvorbu přesvědčivých 
hypotéz o kauzálních vztazích. Rovněž 
umožňuje dalším výzkumníkům na této pří-
padové studii stavět a budovat obecné teorie 
vysvětlující důležité společenské jevy. Pokud 
tento článek přivede alespoň některé české 
akademiky a čtenáře k zamyšlení nad výbě-
rem případů do svých výzkumných projektů, 
pak splní svůj účel.

82 Pozorný čtenář si všimne, že Hirschl v Constitutional 
Theocracy v závěru přichází s velmi podobnou teorií jako 
u své předchozí knihy Towards Juristocracy. Constitutional 
Theocracy tak v podstatě představuje variaci na „hegemony 
preservation theory“ (srov. pozn. č. 62 výše), akorát v jiném 
kontextu a s použitím jiné logiky pro výběr případů do 
vícepřípadové studie. konkrétně v Constitutional Theocracy se 
Hirschl řídil logikou nejodlišnějších případů, zatímco v Towards 
Juristocracy použil kombinaci tří deviantních případů ve 
spojení s jedním nejtěžším případem (srov. pozn. č. 62).

83 GEORGE, A. – BEnnET, A. Cit. dílo, str. 81; COllIER, D. 
Understanding Process Tracing. Political Science and Politics, 
2011, no. 4.

84 Viz kREIDl, M. Cit. dílo, str. 1043.
85 Srov. GEORGE, A. – BEnnET, A. Cit. dílo, str. 69.


