
Abstrakt  

 

Fenomén prezidentské volby. Vývoj volby československého a českého 

prezidenta 1918-2008. 

 

Tématem této diplomové práce je analýza vývoje volby prezidenta československého, 

později českého státu v letech 1918 až 2008 v kontextu svébytného chápání role prezidenta 

republiky v kolektivní paměti českého národa.  

Důvodem pro propojení analýzy volby prezidenta ve vymezeném časovém období 

s rovinou české zkušenosti s percepcí postavení prezidenta v politickém systému České 

republiky je neoddělitelná spjatost obou témat, v rámci níž specifická percepce prezidenta 

v očích české veřejnosti vývoj institutu volby prezidenta podmiňuje a má tak potenciál 

úspěšně jej interpretovat. V tomto smyslu pak lze prezidentskou volbu označit za fenomén: 

jev nesoucí určité historické, kulturní a sociologické rysy percepce postavení prezidenta v 

kolektivní paměti českého národa, jež byly v průběhu fungování institutu prezidentské volby 

v českém prostoru zásadní pro další formování podoby tohoto institutu a zároveň z něj učinily 

jev charakteristický svým potenciálem prošlý vývoj vysvětlit a budoucí předznamenat. 

Hlavním cílem této práce je prostřednictvím analýzy jednotlivých voleb českých, resp. 

československých prezidentů fenomén prezidentské volby co nejlépe ilustrovat a zároveň 

poskytnout odpovědi na dílčí otázky, jež z nastolené hypotézy bezprostředně vyvstávají, 

konkrétně: lze u analyzovaných prezidentských voleb nalézt prvky, které osobnosti českých, 

resp. československých prezidentů spojují? Podobají se v něčem volby osob zvolených do 

prezidentské funkce vícekrát? Proměnil se význam různých aspektů prezidentské volby v čase 

nebo zůstal stejný? Jaký dopad může mít na průběh prezidentské volby nedostatečnost její 

právní úpravy? 

První kapitola této práce je věnována zmapování historických kořenů prezidentské 

volby na území českého státu. Další kapitoly pak již obsahují stěžejní část práce, tedy analýzu 

jednotlivých prezidentských voleb. Analýza je provedena ve třech rovinách. V první jsou 

nastíněny relevantní okolnosti konkrétní volbě předcházející, jež měly na její průběh 

bezprostřední vliv. Druhá rovina spočívá v zasazení volby do právního rámce a zhodnocení 

příslušné právní úpravy z hlediska její komplexnosti a případné (dis)kontinuity s předchozí 

právní úpravou. Třetí rovina představuje popis průběhu volby. Součástí analýzy je dále 



vzájemná komparace voleb z hlediska jejich průběhu, právní úpravy a možného dopadu, který 

měly na volby následující.  

 


