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Autorka diplomové práce sepsané na shora nadepsané téma předložila text, 

který naplňuje všechny formální náležitosti uložené pro tento typ kvalifikačních prací, 
a to včetně povinného čestného prohlášení, abstraktů v českém a anglickém jazyce a 
klíčových slov taktéž dvojjazyčně. Práce svým rozsahem 70 normostran opět zcela 
splňuje formální kritéria. 

  
Stran technického zvládnutí textu práce vyhoví na výbornou, je prostá překlepů 

a přehledná. Jediný překlep jsem trochu úsměvně identifikoval v titulu vedoucí práce, 
titul Ph.D. podle českých právních předpisů se uvádí, jak jsem jej napsal. Použití 
formy PhD. by odpovídalo titulu podle slovenského vysokoškolského zákona, což 
však není případ dr. Jany Ondřejkové. 

 
Z hlediska struktury se otvírá několik otázek. Předně v názvu práce je vytčen 

podtitul srovnání české a německé debaty. Toto srovnání však tvoří celkově 
marginálních (myšleno z hlediska rozsahu nikoliv obsahu) 10 stran. Struktura tak 
příliš neodpovídá názvu. Na druhou stranu oceňuji, že autorka udržela sevřenost textu 
a logickou strukturu, kdy lze velmi dobře pozorovat vývoj rozboru tématu od 
samotného pojmu obranyschopné demokracie přes zákazy činnosti nebo rozpouštění 
politických stran. 

 
K obsahu samotnému především jedna metodologická poznámka. Práce je 

předkládána na katedře politologie a sociologie, což může navnadit čtenáře se zájmem 
o politologické uchopení tématu s přesahem k právnímu výkladu. Z mého pohledu 
oponenta však práce příliš kontextová a ani politologická není, metodologicky bychom 
ji mohli spíše zařadit do sféry srovnávací ústavního nebo správního práva. Nelze to 
chápat samo o sobě jako výtku, avšak popravdě (byť práce je autorky, nikoliv 
oponenta) je možná trochu škoda, že zůstala nevyužita možnost více otevřít tematizaci 
role politických stran v současné společnosti, což může těsně souviset s jejich 
možným zákazem nebo rozpouštěním. 
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K samotnému obsahu nemám žádné zásadní výhrady, text je zpracován 
poctivě, dobře formulačně a logicky posloupně. Chybí však jedna podstatná věc, a to 
ambice, výzkumná otázka nebo podrobnější úvaha nad důvody, proč autorka téma 
zpracovala, jakou tezi chtěla vyvrátit nebo potvrdit. Výsledkem tak je sice poctivá, ale 
občas mechanická deskripce a komparace. Nechci tím autorku odradit od dalšího 
psaní, naopak vycházím z toho, že z prokázaných znalostí německé literatury a 
judikatury lze nepochybně vytěžit víc než poctivou, ale leckdy suchopárnou 
komparaci. 

 
Práci celkově nade vší pochybnost chválím, doporučuji k ústní obhajobě, kde 

nabízím krátce pojednat o funkcích politických stran, které hrají v současné 
demokratické společnosti, a to ve vazbě na možnost jejich omezování ve formě 
zakazování a rozpouštění. Dále do ústní rozpravy doporučuji otázku, proč je vhodné 
vůbec dané téma zkoumat a jak lze přistupovat ke vzniku obdobných stran hned po 
jejich rozpuštění. 

 
Práci navrhuji hodnotit výborně až velmi dobře s ohledem na výsledky ústní 

obhajoby.  
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