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Práce Matouše Adamce se věnuje komparaci důležitého ústavněprávního instrumentu rozpuštění 

parlamentu a jeho užití ve Spolkové republice Německo a v České republice. Staví si otázky, zda platí, 

že instrument rozpuštění parlamentu představuje ultima racio řešení parlamentních krizí a zda lze 

doložit, že s časem došlo k zjednodušení jeho užití. Práce zdařile navazuje na již provedené výzkumy, 

publikované v obou zemích, je založena na representativním souboru literatury, pracuje systematicky 

s primárními zdroji (ústavní dokumenty, rozsudky a rozhodnutí ústavních soudů obou zemí, atd.) 

M. Adamec staví práci logicky a už jeho pečlivý postup a jasná struktura zajišťují vysokou výpovědní 

hodnotu práce. Nejprve v úvodu definuje cíle práce a její místo ve výzkumu dané problematicky, 

představuje pramennou základnu a literaturu, hlásí se k metodologii komparativní studie a představuje 

hypotézy práce.  

Následuje stručné pojednání o institutu rozpuštění parlamentu (kapitola 1), které je úvodem ke třem 

následujícím analytickým kapitolám. V kap. 2. a 3. autor postupuje podle jednotné struktury: zasazuje 

daný princip do kontextu ústavněprávního vývoje a tradice obou zemí/společností, představuje 

současnou platnou úpravu institutu rozpuštění, následně ukazuje použití institutu v ústavní a politické 

praxi. Kapitola 4. pak srovnává instrument rozpuštění parlamentu v obou zemích, ukazuje na společný 

základ i rozdíly a osvětluje jejich důvody.  

Práce svou logickou strukturou, prací s primárními dokumenty i relevantními výsledky dosavadního 

výzkumu a závěrečnou komparací představuje hodnotný příspěvek k výzkumu ústavních systémů obou 

zemí. Je psána kvalitním, srozumitelným jazykem, obsahuje jen málo chyb, správně používá vědecký 

aparát.    

Celkové zpracování a závěry práce jsou přesvědčivé a obohacují akademický pohled na zkoumanou 

problematiku. Drobnou nejasnost měl recenzent při četbě na str. 49, druhý odstavec, kde autor uvádí, 

že v důsledku toho, že česká ústava nepřevzala německý model konstruktivního vyslovení nedůvěry, 

nemůže se (česká) vláda zbavit Sněmovny jejím rozpuštěním. Z logiky výkladu Základního zákona a z již 

známé (a v práci analyzované) praxe ale vyplývá, že možnost vlády (spolkového kancléře) rozpustit 

Spolkový sněm je zakotvena spíše v článku 68, než v článku 67.  

Navrhuje se, aby se autor při obhajobě vyjádřil k následující otázce: řada případů, kdy byl použit 

instrument rozpuštění parlamentu (ať už k rozpuštění došlo nebo ne) byla alespoň v SRN spojena se 

zahraniční politikou vlády. Jak instrument rozpuštění a jeho použití v praxi dle autora ovlivňuje 

tendenci k parlamentarizaci, nebo naopak de-parlamentarizaci zahraniční politiky – v akademické 

debatě existuje silná kritika zahraniční politiky jako stále více exekutivní oblasti politiky. 

Doporučuje se přijmout práci M. Adamce k obhajobě a ocenit ji jako výbornou, známka A. Navrhuje 

se, aby autor a katedra zvážili možnost publikace práce (po určitých edičních úpravách, např. vyčištění 

jistého, přirozeného opakování témat v komparativní části a v závěru práce atd.). 
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