
Posudek na diplomovou práci Bc. Martina Pikouse „Volební kampaně ve světle nové 

legislativy“ 

 

Předložená diplomová práce se zabývá relativně novou právní úpravou regulace volebních 

kampaní z hlediska jejich financování. Diplomant se nebál si vybrat téma diplomové práce, 

které je svojí podstatou složitější a které vyžaduje ke svému zpracování širší znalost nejenom 

relevantních právních předpisů, ale také rozhodovací praxe Úřadu pro dohled nad 

hospodařením politických stran a hnutí, jakož i judikaturu správních soudů.  

Předložená diplomová práce po formální stránce splňuje všechny požadavky, které jsou 

stanoveny pro kvalifikační práce tohoto druhu v rámci Právnické fakulty UK. Po formální 

stránce jsem v práci objevil pouze několik málo gramatických chyb a formálních nedostatků, 

které nejdou na úkor srozumitelnosti práce. Diplomant řádně odkazuje na veškeré zdroje a 

velmi oceňuji zejména odkazy na primární zdroje (správní rozhodnutí a rozsudky správních 

soudů).  

Z obsahového hlediska je práce dobře a přehledně strukturována, když se diplomant drží 

zvoleného tématu a text je vnitřně velmi sevřený a diplomant se v práci neopakuje a práce není 

zbytečně květnatá, ale naopak konkrétní a podložená i praktickými příklady, jimiž autor 

podtrhuje svá tvrzení (např. tabulky s přehledy výdajů na volební kampaně; příklady volební 

reklamy jsou na hraně nebo za hranou volební legislativy). 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou a pro účely ústní obhajoby bych doporučil, 

aby se diplomant vyjádřil k následujícím otázkám: 

1) Jaký je Váš názor na činnosti a fungování kontrolního výboru Poslanecké sněmovny 

z hlediska dohledu nad financováním politických stran před přechodem jeho agendy na 

nově založený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí? 

2) Jakým činnostem se věnují politické instituty zakládané politickými stranami nebo 

politickými hnutími? Považujete činnost politických institutů za potřebné pro kultivaci 

politického prostředí v ČR? Doložte svá tvrzení i komparativním pohledem na politické 

instituty fungující v okolních státech. 

3) Jaký postup byste zvolil de lege ferenda pro řešení problému poskytování slev v rámci 

volebních kampaní, aby nedocházelo k zastíranému nepřekračování maximálních limitů 

na kampaň ve volbách? 

 

Závěr: Předloženou diplomovou práci Bc. Martina Pikouse „Volební kampaně ve světle 

nové legislativy“ hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 21. ledna 2020 

 

        JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r. 


