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Posudek vedoucí diplomové práce 

Anna-Marie Chlantová:  

Vybrané otázky právní úpravy politických stran v ČR a SRN 

Problematika politických stran vyvolává v současnosti trvalý zájem napříč společenskými 
vědami. Změny ve vývoji právní regulace politických stran pak ospravedlňují i volbu takového tématu 
jako předmětu zájmu prací završujících studium na Právnické fakultě UK. Diplomantka se v Úvodu své 
práce navíc otevřeně hlásí k inspiraci a ke zkušenostem nabytým v rámci studijního pobytu Erasmus+ 
v Německu. 

Předložená diplomová práce má 67 stran textu, který autorka vedle Úvodu (s. 1-2) a 
stručného Závěru (s. 67) rozvrhla do dvou přibližně stejně obsáhlých kapitol, jež dále vnitřně člení. 
Zatímco první kapitola (s. 3-33) je věnována obecným otázkám týkajícím se politických stran, včetně 
jejich definování, forem právní regulace a procesu jejich vzniku, ve druhé kapitole (s. 34-66) se 
diplomantka soustřeďuje zejména na regulaci financování politických stran. Vnitřní logiku má způsob 
zpracování jednotlivých institutů, kdy autorka systematicky odděleně popisuje zvolené instituty a 
jejich úpravu v ČR a v SRN, aby následně provedla komparaci svých zjištění (s. 28-33; s. 62-66). Cenné 
jsou zejména s tím související naznačené úvahy de lege ferenda (s. 31-33; s. 65-66). 

Název samotné práce je vždy věcí autorské licence. Diplomantka bohužel v textu blíže 
neobjasnila kritéria, jež ji vedla k výběru zkoumaných aspektů právní úpravy politických stran. Ačkoli 
se na první pohled zdá, že své bádání soustřeďuje jen na vznik a financování politických stran, 
nevyhne se však ani zmínkám o rozpuštění politické strany, resp. jejímu zákazu (s. 30 n.), byť uvedená 
argumentace „… rozhodla jsem se ale toto téma vynechat, a to zejména z důvodu, rozsáhlého 
zpracování v jiných diplomových pracích“, nezní příliš přesvědčivě. 

Text diplomové práce provází 160 poznámek pod čarou, ve kterých je korektně odkazováno 
na použitou literaturu a prameny. Jejich seznam je uveden na konci diplomové práce (s. 69-76). 
Autorka pracovala s některými monografiemi na dané téma, s komentáři k zákonům o politických 
stranách v ČR i v SRN, spolehlivě reprodukuje jak vybraná zákonná ustanovení, tak prokázala, že je 
obeznámena i se starší a aktuální judikaturou příslušných soudů v obou zemích. 

Svá teoretická východiska, jež prolínají předloženou diplomovou prací, autorka důsledně 
opírá o tzv. statusovou teorii, jak je známa zejména z německé doktríny a odvolávají se na ni v řadě 
případů i soudy při své rozhodovací činnosti.  

Koncepčním východiskem se pro autorku na první pohled zdá být i jednoznačný přístup, kdy 
o německé právní úpravě politických stran a jejich financování z řady důvodů na různých místech 
práce hovoří jako o možném „vzoru“ pro ČR (např. s. 2). Pozitivně ale hodnotím i to, že se 
v konkrétních souvislostech nepřidržuje výhradně takto jednoduchého schématu a na řadě míst 
podrobuje jednotlivé instituty v rámci komparace kritickému pohledu.  

Diplomová práce A. M. Chlantové má slušnou jazykovou úroveň, je v zásadě bez hrubých 
pravopisných chyb, byť některá drobná pochybení (interpunkce, vyšinutí z vazby, chybějící předložky, 
nejednotné psaní velkých a malých písmen u názvů orgánů – např. s. 22) práce obsahuje. Z věcných 
nepřesností jen namátkou uvádím: 

s. 28 odst. 4 – z nepochopitelných důvodů je v souvislosti s českou úpravou zmiňován 
„evidenční“ princip, byť na všech ostatních místech práce autorka správně pracuje s principem 
registračním; 
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s. 32 odst. 3 – tvrzení, že kandidátní listiny mohou podávat výhradně politické strany a 
politická hnutí platí pro volby do Evropského parlamentu a nikoli pro volby do zastupitelstev obcí, jak 
je zde uváděno. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí pracuje se širším institutem „volební strana“. 

U předložené diplomové práce kladně hodnotím zejména důkladné zvládnutí zvoleného 
tématu, jistotu, s jakou se autorka pohybuje v obou zkoumaných právních řádech (ČR a SRN) a 
vhodné kombinování přístupů a metod právních, politologických i historických. 

Náměty a podněty k ústní obhajobě: 

a) Domnívám se, že by bylo vhodné, kdyby diplomantka blíže osvětlila původní úvahy a 
kritéria, jež ji vedly právě k volbě v práci prezentovaných „vybraných otázek“. 

b) Jedním v úvodu práce autorkou deklarovaných záměrů je vedle konstatování „sílícího 
negativního vnímání společností“ politických stran i hledání „možné příčiny tohoto 
odvrácení“, stejně jako pokus proti tomu bojovat „právní úpravou“ (s. 1 odst. 1). 
V diplomové práci nezodpovězenou otázkou zůstalo, zda samotná „právní úprava“ 
může napomoci změnit pozice a chápání politických stran v moderním státě. 

c) Stále podrobnější právní regulace zdrojů financování politických stran je v ČR i v SRN 
nepřehlédnutelnou realitou, Není v takovém případě nadbytečná další tendence, jež se 
projevuje v posledních letech i v ČR, a sice podrobné stanovení finančních limitů a jejich 
kontrolních mechanismů v souvislosti s vedením volebních kampaní? 

 

Diplomovou práci A.-M. Chlantové hodnotím celkové kladně, doporučuji ji k ústní obhajobě 
a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji její hodnocení „velmi dobře“. 

 

V Praze 1. března 2019 

 

                                                                                             JUDr. Věra Jirásková, CSc. 
                                                                                      Katedra ústavního práva PF UK 
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