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Diplomantka Michaela Macháčková si zvolila jako individuální téma práce otázku 

rozpouštění politických stran jako nástroj obranyschopné demokracie. Inspirovalo ji k němu 

rozhodnutí Německého spolkového ústavního soudu ze 17. 1. 2017, které opět otevřelo 

diskusi o mezích základních politických práv v liberální demokracii, ale i o roli ústavního 

soudu při dotváření ústavy. Diplomantka pojala téma mezioborově a propojuje otázky právní 

a politické teorie (obranyschopná demokracie, politické strany a jejich význam pro 

demokracii), přičemž vzhledem k oboru studia klade stěžejní důraz na oblast práva. To však 

neznamená, že by se omezila pouze na srovnání právní úpravy či judikatury, ale studuje i 

vývoj doktrinárních postojů k otázce rozpouštění politických stran. Zvlášť je potřeba 

vyzdvihnout práci autorky s německou literaturou a judikaturou. V době posilování 

populistických a extrémistických, někdy až antisystémových, stran představuje předložená 

diplomová práce podnětnou analýzu zvoleného právně-politického institutu.  

Práce je tematicky strukturovaná do šesti kapitol: pojem politické strany, koncept 

obranyschopné demokracie v ČR a v SRN, zákaz politické strany v SRN, pozastavení a 

rozpuštění politické strany v ČR, případové studie a srovnání a úvahy de lege ferenda. Po 

formální stránce je práce prostá zjevných gramatických chyb, je napsaná čtivě, podrobně a 

přehledně. Diplomantka téma zpracovávala samostatně, průběžně mi zasílala jednotlivé 

kapitoly a dostavovala se na konzultace, jejichž předmětem bylo zejména upřesňování, které 

problémy se ještě vztahují přímo k tématu práce a které související otázky mohou být řešeny 

až v rámci případné, šířeji pojaté, rigorózní či disertační práce.  

Domnívám se, že se jedná o kvalitní kvalifikační práci, o čemž svědčí i úspěch autorky 

v soutěži studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), a vybrané kapitoly, případně práce 

jako celek, by mohly být po menších úpravách publikovány v podobě odborného článku či 

statě. 

  



 K ústní obhajobě navrhuji následující otázky: 

1.) Mají dle Vašeho názoru v úvahách o zákazu (resp. rozpuštění) politické strany hrát 

roli její volební zisky, neboli má se přihlížet i k tomu, zda má antisystémová politická 

strana podporu například 1% voličů nebo 10% či více procent voličů?  

2.) V čem spatřujete výhody a nevýhody jiných nástrojů obranyschopné demokracie 

namířených proti antisystémovým stranám ve srovnání se zákazem (resp. 

rozpouštěním) takových politických stran? 

 

Práci doporučuji k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

V Praze dne 11. září 2018  
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JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 


