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Účelem tohoto posudku je zhodnotit, zda diplomová práce pana Matěje Bejdáka splňuje 

předpoklady pro její uznání jako práce rigorózní.  

Posuzovaná práce se systematicky skládá ze dvou hlavních částí – 1. Teoretická východiska 

financování politických stran a 2. Financování politických stran v ČR a SRN. Jako hlavní 

výzkumný cíl práce si autor určil otázku, „zda má systém financování politických stran v České 

republice nějaké výrazné nedostatky, a případně navrhnout jejich možné řešení“ (str. 3). 

Znamená to, že oproti prvotnímu dojmu, který název práce vyvolává, se práce nezaměřuje 

(jen) na určité komparativní aspekty systémů financování politických stran ve světě, ale 

analyzované poznatky používá k tomu, aby kriticky zhodnotila i současnou právní úpravu 

financování politických stran v České republice. K tomuto účelu a nad rámec obecných 

poznatků rozebíraných v první části práce autor podrobněji analyzuje ve druhé části i právní 

stav ve Spolkové republice Německo a zevrubně ho porovnává s českou situací a zkušeností. 

První část práce (Teoretická východiska financování politických stran) analyzuje tuto 

problematiku z pozice principů a cílů, které s financováním politických stran souvisejí, různých 

modelových přístupů zákonodárců k tomuto financování (podle míry regulace) a konečně 

z hlediska možných forem či způsobů financování (veřejné/soukromé; přímé/nepřímé) a dále 

faktorů, které ovlivňují preferenci určité formy či způsobu před jinými. Dvě posléze uvedená 

témata jsou probrána podrobněji, zatímco první „principiální“ podkapitola je poměrně stručná 

a určitě by mohla být mnohem bohatší, a to jak z hlediska principů, které jsou v oblasti 

financování politických stran „ve hře“ (autor vychází hlavně ze dvou základních pilířů podle V. 

Šimíčka – rovnost a svoboda), tak v rozebrání cílů financování. Zejména z pohledu ústavního 

práva je zajímavá otázka, jaká je role obecných, strukturálních principů typu čl. 5 Ústavy ČR na 

straně jedné a základních práv politických stran jako právnických osob soukromého práva 

s důležitými veřejnými funkcemi na straně druhé. Relativní význam jednotlivých podkapitol, a 

jemu přizpůsobený rozsah analýzy, však může být do značné míry subjektivně vnímaný, a 

proto zřejmě autor principiální kapitolu pojal stručněji. První část práce je zakončena kapitolou 

k tématu regulace výdajů politických stran, zejména z hlediska financování jejich volebních 

kampaní, což je téma vzhledem k – i v práci několikrát zmiňované – polycentričnosti 

financování politických stran, nutnou součástí analýzy.  



Ve druhé části práce (Financování politických stran v ČR a SRN) autor velmi podrobně 

rozepisuje právní stav financování politických stran v Německu, včetně toho, do jaké míry je 

právní úprava odrazem velmi aktivních zásahů ze strany německého Spolkového ústavního 

soudu.  Následuje vždy popis a analýza i české právní úpravy, opět s odkazy na posuny v právní 

úpravě i v reakci na rozhodnutí českého Ústavního soudu, který se zejména v prvotních 

obdobích nechal německou inspirací i v této oblasti ovlivnit.  Autor důsledně, v souladu 

s oblastmi, které do problematiky financování politických stran zahrnul v první části práce, řeší 

jak veřejné, tak soukromé financování, a to jejich přímou i nepřímou formu, i otázku regulace 

výdajů na volební kampaně. 

Svou výzkumnou otázku autor v závěru diplomové práce zodpovídá zevrubně a namátkou jako 

nedostatky české právní úpravy uvádí „přílišnou(á) závislost stran na prostředcích od státu a 

skutečnost, že veškeré státní subvence jsou stranám poskytovány toliko na základě volebního 

úspěchu.“ Jako možné řešení vidí například postupné zavádění německého modelu tzv. 

relativní hranice, která zajišťuje, že politická strana získá ze státních peněz jen tolik, kolik se jí 

podaří nabýt ze zdrojů soukromých. V oblasti nepřímého státního financování podrobuje 

autor kritice například uplatnění principu absolutní rovnosti kandidujících subjektů z hlediska 

bezplatného vysílacího času v České televizi a Českém rozhlase jako neefektivní formě 

financování, protože vede k přehlcení voličů velkým množstvím reklamních spotů stran; 

německý koncept, ve kterém je uplatněn princip tzv. odstupňované rovnosti, považuje za 

rozumnější. Shledává také např. nedůslednost české právní úpravy v otázce personálního a 

institucionálního oddělení politických institutů od politických stran. Jako orgán, který by měl 

být v případě pasivity zákonodárce iniciátorem žádoucích změn, označuje autor Ústavní soud, 

ačkoliv si je vědomý (a diskutuje) i protiargumenty. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že autor úspěšně zdolal hlavní a nejtěžší aspekty výzkumné práce 

– zvolit si příslušnou výzkumnou otázku, opřít možnost nalézt na ni odpověď o relevantní fakta 

a argumenty a nakonec skutečně dokázat na výzkumnou otázku odpovědět. Podařilo se mu to 

výborně a níže pouze přehledově zdůrazňuji některé přednosti jeho celkového výzkumného 

přístupu, které jsou patrné napříč celou prací (ta působí celkově kompaktně a velmi vyváženě): 

- práce s velmi rozsáhlým portfoliem jak zahraniční, tak české vysoce odborné literatury, a to 

jak z pera ústavních právníků, ale i politologů a právních teoretiků (zejm. ČR, SRN, USA, 

Latinská Amerika, ale i další), vše s dodržením citační kultury a navíc obsahově velmi provázaně 

- práce s hard law i soft law prameny (např. doporučení GRECO) 

- práce s teoretickými koncepcemi i empirickými daty 

- vysvětlení, proč ve druhé části práce zužuje svůj komparativní záběr a volí německou právní 

úpravu pro účely srovnání s českou  

- srozumitelné a přehledné vymezení jak české, tak německé právní úpravy, a to včetně 

poměrně podrobných pasáží věnovaných analýze, nikoli jen popisu rozhodnutí příslušných 

ústavních soudů 

- zpochybňování vlastních hypotéz a snaha najít přijatelné vysvětlení, proč hypotéza „nesedí“. 



Závěr:  

Podmínkou pro uznání diplomové práce za práci rigorózní je, v souladu s čl. 8 odst. 1 a čl. 4 

odst. 3 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy, že práce „prokazuje schopnost samostatné 

činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo další samostatné tvůrčí činnosti“. Z výše uvedeného 

je zřejmé, že v tomto ohledu není o schopnosti autora důvod pochybovat. Práce výrazně 

převyšuje standardní úroveň diplomových prací a její uznání jako práce rigorózní je podle 

názoru autorky tohoto posudku doporučeníhodné.   

 

 

V Říčanech dne 14. května 2019                   Miluše Kindlová     

  


