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Vlastní práce má 133 stran, dále je přiložen Seznam použitých zdrojů (4str.!), 

Seznam internetových zdrojů, Seznam právních předpisů Seznam ostatních 

zdrojů.  Seznamy jsou velmi pečlivé, přesné, Následují anglická a česká 

Abstrakta a Klíčová slova.   

Práce byla nakonec odevzdána včas.  

Diplomantka se mnou jako s vedoucím práce konzultovala intenzivně, což vedlo 

k rozšiřujícím posunům v pojetí práce a pravděpodobně má „na svědomí“ i její 

mimořádnou extenzitu. (133 str., navíc menšími fonty).  Souvisí s pojetím 

„Fenoménu“ prezidentské volby, které vede k multidisciplinárnímu uchopení 

tématu: politologického, ústavněprávního a historického“. Diplomantka se 

snažila dostát všem třem pohledům, což se jí zřejmě zdařilo. Z tohoto hlediska 

je její práce průkopnická. 

Diplomantka zvolila jako vůdčí motiv své práce časovou osu, na kterou 

„navlékala“ jednotlivé volby presidentů, přičemž každou jednotlivě podrobila 

rovnoměrně založenému zkoumání ze tří hledisek: okolnosti předcházející 

volbě, právní úprava volby a průběh volby.  Toto důsledně uplatňované 

„schéma“ jí umožnilo srovnávat, hledat rozdíly a shody, kontinuitu i prvky 

diskontinuity, a pokoušet se o zevšeobecnění. Těch se za každou jednotlivou 

volbou dopouští, avšak obezřetně, což pokládám za hlavní klad práce. Oceňuji 

tedy jak obezřetnost, tak i odvahu dostat se nad pouhé popisy či pouhé 

komparace.  Kontinuita ji vychází jako dominantní tendence, s čímž se vedoucí 

práce ztotožňuje.  

V otázce „nadstranickosti“ Masaryka a Beneše (Havla?) bylo snad přece jen 

bývalo bylo vhodné zmínit se o jejich politických, stranických náklonnostech. 

Kterých stran byli kdy členy?  A jaký byl jejich teoretický a praktický vztah 



k politickému stranictví vůbec? Lze mluvit u svrchu zmíněných hlav státu (a také 

v souvislosti s Václavem Havlem) o „nepolitické politice“?  

V této souvislosti třeba ocenit, že diplomantka se důsledně, řekl elegantně 

dokázala vyhnout nabízejícím se (až vnucujícím se) projevům, či jen náznakům 

politických sympatií, politizujícím komentářům (zejména po roce 1989).  

Nabízející se otázky (které ale, striktně vzato, přesahují autorčino vymezení 

tématu, kterým jsou jen a jen volby):  

- Když autorka zmiňuje „Masarykovo extenzivní zasahování do 

vnitropolitického dění jdoucí ruku v ruce s překračováním pravomocí“ 

(str. 40), bylo na místě uvést konkrétní situace, kdy k takovému 

„překračování“ došlo. Nebo šlo spíše o pokusy „překračovat“?  

- V roce 1935 byl Beneš „jedním z nejoblíbenějších politiků“? (str.57). Proč 

tedy volba byla do poslední chvíle nejistá? - Následující „Komparace 

presidentských voleb 35-45“ pokládám za mimořádně výstižnou.   

- „Deziluze z normalizačních procesů“ Ludvíka Svobody?  

-  1990: zkrácení volebního období kvůli Dubčekovi? 

V hodnocení stylistiky lze konstatovat, že diplomantka má k dispozici bohatý 

slovník, což ji umožňuje přicházet s nebanálními postřehy a originálně 

pojmenovává některé situace.  

Z práce je zřejmá její sečtělost i ve sférách obecné vzdělanosti. 

V práci jsme se nesetkal s gramatickými chybami, ani co se týče interpunkce 

(což je dnes co říci!). Co jako jedinou vadu bych diplomantce po jazykové 

stránce vytknul, jsou často předlouhé, a tedy šroubované věty. Na některých 

místech ztěžují porozumění.  

V závěru celé se nabízelo celkové zobecnění všech presidentských voleb, a tu 

jako by autorce došel dech. Jak vedoucí práce ví, spíše jí však došel čas. 

Jednostránkový závěr tak působí spíše jako pouhá anotace než jako závěr. 

Nicméně zase imponující je netoliko jen šíře použité literatury, ale i její (kvalitní) 

výběr; u studentů se něčím takovým zpravidla nesetkávám. Svědčí to o 

nevšední erudovanosti, více než povšechném rozhledu diplomantky.  

Navrhují ocenit diplomovou práci Anny Kočicové známkou „výborně“.  

 

V Praze, 24. září 2018                                                         doc. Petr Pithart 


