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Zvolené téma předložené diplomové práce nepochybně patří do oboru ústavního práva, 

úzce se dotýká ústavně právních vztahů a s ohledem zejména na aktuální politické události vykazuje 

problematika právní regulace politických stran v České republice značnou dynamiku. 

Téma právní úpravy politických stran dává nepochybně značný prostor pro volbu přístupu a 

způsobu jeho zpracování, na druhé straně skutečností je, že se jedná o téma atraktivní, k němuž 

opakovaně směřují odborné diskuse, je relativně podrobně zmapováno v literatuře v rozličných 

pramenech, od roku 2017 navíc existuje fundovaný komentář k základnímu prameni, kterým je zákon 

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (č. 424/1991 Sb.) autorů J. Kysely a M. 

Kokeše. 

Podobu diplomové práce obvykle předurčuje cíl, který si její autor vytkne. Diplomant Tomáš 

Holoubek byl při jeho formulování poměrně stručný a zároveň jednoznačný, když v úvodu práce 

uvádí, že jeho záměrem je popsat, jak český zákonodárce přistupuje k politickým stranám, chce podat 

ucelený obraz o právní úpravě, jejich postavení a činnosti a zejména „poukázat na její slabá místa a 

případně představit návrhy de lege ferenda“ (s. 1). 

Diplomová práce má nadstandardní rozsah (90 stran textu) s tím, že autor ji v zásadě logicky 

člení do čtyř částí, jež opatřil stručným úvodem i závěrem. Za vlastní text diplomové práce je 

zařazeno osm grafů vztahujících se k problematice financování politických stran, zejména pak k jejich 

příjmům v letech 2017-2020, čímž jsou faktograficky dokládána tvrzení autora uváděná v samotném 

textu. Za Seznamem v diplomové práci použitých zkratek (s. 99-101) se nachází vnitřně strukturovaný 

Seznam použitých zdrojů (s. 102-111), se kterými autor při psaní své práce pracoval a z nichž v zásadě 

korektně průběžně citoval, resp. na uváděné prameny odkazoval (celkem 363 poznámek pod čarou). 

První dvě kapitoly věnoval diplomant historii institucionalizace politických stran s důrazem 

na řešení této otázky na území současné CR (s. 6-13) a dále speciální ústavní úpravě politických stran 

(s. 14-19). 

Vlastní jádro diplomové práce však spatřuji v následujících dvou kapitolách, tj. 3. Právní 

úprava základních otázek života politických stran a ve 4. kapitole, nazvané Hospodaření a financování 

politických stran, s hlavním akcentem položeným na analýzu právní úpravy jejich příjmů. 

T. Holoubek se problematikou právní úpravy politických stran zabýval relativně dlouho 

(diplomový úkol byl zadaný na konci roku 2016), což se odrazilo na kvalitě odevzdaného textu. 

Vzhledem ke stanovenému cíli má diplomová práce sice do značné míry deskriptivní povahu, 

současně ale obsahuje i řadu návrhů de lege ferenda, jež by mohly podle autora vést k celkovému 

zlepšení platného právního stavu. 

Diplomová práce v zásadě nemá věcné chyby a jen zanedbatelné minimum gramatických 

prohřešků, které autorovi i mně unikly při opakovaném procházení textu. 



Kladně hodnotím zejména práci autora s prameny, skutečnost, že se diplomant seznámil 

s relevantní literaturou k danému tématu, s existujícími výhradami a s připomínkami k právní úpravě, 

jež nekriticky nepřejímá, ale zujímá k nim na základě uváděných argumentů vlastní stanoviska. 

V diplomové práci jsou v rozumné míře promítnuty i příslušné judikáty s tím, že autor správně 

připomíná ne vždy konzistentní obsah nálezů Ústavního soudu ČR, včetně případných argumentů 

obsažených v separátních vótech některých soudců ÚS. 

 

Celkové hodnocení diplomové práce Tomáše Holoubka je tak z mé strany jednoznačně 

pozitivní. Doporučuji ji k ústní obhajobě a s výhradou jejího úspěšného průběhu navrhují hodnocení 

stupněm výborně. 
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