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     Posudek oponenta diplomové práce 

 
Jméno diplomanta: Tomš HOLOUBEK 

 

Téma a rozsah práce: Právní úprava postavení politických stran v ČR; 115 stran (91 stran 

textu) 

 

Datum odevzdání práce (uzavření rukopisu): 1. 9. 2021 

 

Aktuálnost (novost) tématu: 
     Zvolené téma je nepochybně aktuální. Právní úprava postavení politických stran „zajímá“ 
jak odbornou, tak i laickou veřejnost. Rozsah autorem použité právní úpravy, judikatury a 
zejména odborné literatury svědčí o tom, že jde o téma, které není uzavřeno, které nemá 
„hotové pravdy“, které se vyvíjí a které má multidisciplinární rozměr (právní, politologický, 
ekonomický, etický).   
     Diplomová práce T. Holoubka převyšuje svým pojetím a zpracováním převážnou většinu 
diplomových prací, zpracovaných na katedře ústavního práva. Převážná část je „na první 
pohled“ popisná, ale nadstandardně popisná. Vlastní autorovy názory jsou pak koncentrovány 
v rozsáhlém závěru.  
  
Náročnost tématu: 
     Zvolené téma samo o sobě se nejeví nijak zvlášť náročné – existuje právní úprava, 
judikatura, odborná literatura, jiné zdroje. Autorovi se ale mimořádně zdařile podařilo podat 
vyargumentovaný a o fakta se opírající pohled na zvolenou problematiku (s mírným 
obsahovým přesahem názvu práce). Sebrat velké množství citací, odkazů na právní úpravu a 
judikaturu je zcela nepochybně třeba považovat za autorův přínos. Jeho vlastní pojetí může 
přirozeně vést k některým sporným pasážím, resp. k diskutabilním závěrům (viz dále).  
 
Kriteria hodnocení práce: 
     Práce rozhodně splňuje požadavky na tento druh prací kladených. Diplomant nepochybně 
prokázal schopnost samostatně a s erudicí vysokoškolsky vzdělaného člověka zpracovat studii 
na společensky aktuální téma. Prokázal znalost výchozích faktů a to nejen z oblasti práva a 
schopnost sebrat, utřídit a přehledně a srozumitelně zpracovat odborné téma. Prokázal 
schopnost práce s fakty - literaturou (i cizojazyčnou) a prameny, prokázal snahu po 
objektivnosti při zpracování. 
    Předloženou práci autor rozčlenil (vedle úvodu a závěru) do čtyř tématických částí, dále 
vnitřně strukturovaných. V první části (str. 2 – 13) se věnuje institucionalizaci politických 
stran, ve druhé části (str. 14 – 19) konstitucionalizaci politických stran. Třetí část (str. 20 – 
40) pojednává o právní úpravě základních otázek života politických stran a čtvrtá – 
nejrozsáhlejší část (str. 41 - 89) se zabývá úpravou hospodaření a financování politických 
stran (fakticky je tato část doplněná grafy v přílohách). 
     Práce je až encyklopedicky „nabita“ fakty a právě v dané fakticitě spatřuji její přínos. 
Obsahuje i komparativní prvky (jak do historie, tak i do zahraničí), obsahuje vlastní názory 
autora na vybrané instituty.   
     Výrazně nadstandardní je poznámkový aparát (363 položek, jež mnohdy vytvářejí „2. 
dimenzi textu“) i seznam použitých zdrojů (který by jistě mohl být ještě rozšířen o Komentáře 
Ústavy a Listiny základních práv a svobod, resp. o komentáře příslušných článků těchto 
dokumentů). 
     Práce je napsána velmi „čtivě“ s odpovídající kulturou písemného projevu. 
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Další vyjádření k práci: 
     V práci jsem nenašel žádnou faktografickou chybu nebo opomenutí, které by podstatným 
způsobem zkreslily pojetí zkoumaného tématu,  
      Pokud by se autor zvolenému tématu chtěl věnovat v budoucnu, dávám mu do úvahy 
zapracovat vztah zákonem požadovaných údajů transparentního účtu se směrnicí GDPR      
      Plně akceptuji autorovo právo na vlastní názor, přesto za polemické považuji dvě pasáže 
jeho práce – jednak určité plédování za zrušení podmínky státního občanství pro členství 
v politické straně (str. 26 a 27 - z práce jsem nevyčetl, proč je podmínka státního občanství 
pro sdružování v politických stranách a hnutích obsažena de constitutione lata v čl. 20 odst. 2 
Listiny) a jednak náhled na vícenásobné členství jedné fyzické osoby ve dvou (více) 
politických stranách, jakkoliv si uvědomuji složitost kontroly včetně nemožnosti kontroly, zda 
daná fyzická osoba hlasovala ve volbách pro „svoji“ stranu.       
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
     Při ústní obhajobě by se T. Holoubek měl blíže vyslovit k postavení Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran a politických hnutí, který na str. 77 označuje za „nezávislý“ (v 
uvozovkách, s čímž věcně souhlasím). 
  
Doporučení práce k obhajobě: 
     Předložená diplomová práce rozhodně splňuje požadavky na ni kladené jak po stránce 
obsahové, svým rozsahem, způsobem zpracování, tak i po stránce jejích náležitostí. Proto ji 
doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
     Práci považuji za vysoce nadstandardní, proto navrhuji klasifikaci výborně s výhradou, že  
konečné hodnocení bude odvislé od ústní obhajoby práce. 
 
 
V Praze dne 4. 10. 2021 
 
 
                                                                                                     JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D     
        
 
      


