Ústavní vývoj vybraných států střední Evropy v letech 1945 - 1990
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá ústavněprávním vývojem vybraných zemí střední
Evropy, konkrétně vývojem v Německé demokratické republice, Spolkové republice Německo
a v Polsku, a to od roku 1945 do roku 1990. Práce zachycuje významné změny na poli ústavního
práva v uvedených státech a snaží se je zasadit do pozadí společenských událostí a nálad dané
doby.
Po úvodním nastínění společenské situace po konci druhé světové války se práce zabývá
situací v poválečném Německu, rozdělení jeho okupačních zón včetně okolností, které
rozdělení předcházeli, a dále pak vzniku politických stran v jednotlivých zónách.
Třetí kapitola se věnuje vývoji ve Spolkové republice Německo. Rozebírá vznik
základního zákona jakož i samotné republiky a podrobně popisuje ústavní rámec tvořený
základním zákonem, přičemž neopomíjí ani okupační statut a generální smlouvu. Závěr této
kapitoly patří změnám základního zákona do roku 1990.
Vývojem v Německé demokratické republice se zabývá kapitola čtvrtá. Dopodrobna
analyzuje ústavu z roku 1949, jakož i její změny a podobnost se základním zákonem. V další
části práce zachycuje vývoj od přijetí nové ústavy v roce 1968, její postupné novelizaci, a
nakonec vykresluje právní i společenské okolnosti znovusjednocení obou německých zemí.
V další kapitole práce popisuje ústavní vývoj v Polsku, resp. Polské a následně Polské
lidové republice. Zabývá se okolnostmi přijetí „malé ústavy“ v roce 1947, jejím obsahem, aby
následně popsala vývoj až k přijetí řádné ústavy v roce 1952. Práce poté analyzuje ústavní
změny a popisuje společenské nálady a události, včetně vyhlášení válečného stavu. Závěr této
kapitoly patří vývoji od revolučního roku 1989.
Poslední kapitola vykresluje postavení církví ve všech uvedených státech. Jejich
postavení zasazuje do ústavního kontextu a následně analyzuje úlohu, kterou církve zastávaly
v jednotlivých státech v rámci jednotlivých období.
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