Resumé – Ústavní aspekty zániku československé federace
Práce se zabývá problematikou ústavních aspektů zániku československé federace (České a Slovenské
Federativní Republiky), která formálně zanikla k 31.12.1992.
Téma své diplomové práce jsem si vybral, protože mi bylo blízké již od prvního ročníku mého studia
na právnické fakultě. Poprvé jsem se k němu dostal na vědeckém semináři Doc. Gronského, který se
věnoval postavení Slovenska v Československu.
V práci jsou využity informace ze zdrojů dostupných studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze (monografie, sborníky, učebnice, znění zákonů, časopisecké a internetové články, stenografické
záznamy, vysokoškolské přednášky). Práce vychází z většího množství zdrojů tak, aby byla syntézou
použitých pramenů (za použití přímých citací i parafrází s důsledným citováním původních autorů) a
dostatečně pokrývala zvolené téma.
Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, které se dělí na podkapitoly. Tyto podkapitoly obsahují
ještě jednotlivé části.
V úvodu jsem si stanovil cíl práce, popsat zánik Československa z pohledu ústavního práva. Pro lepší
kontext je do práce zařazen i vznik Československa a jeho vývoj do roku 1992.
První kapitola obsahuje dvě podkapitoly. V jednotlivých částech těchto podkapitol je popsán vznik
společného státu Čechů a Slováků - Československa.
Druhá kapitola je rozdělena na čtyři podkapitoly, které se věnují ústavnímu vývoji Československa v
letech 1918-1992 s důrazem na česko-slovenské vztahy.
Třetí kapitola se v pěti podkapitolách věnuje samotnému zániku Československa. Podkapitola 3.1
popisuje vývoj událostí po roce 1989. Podkapitola 3.2 se zaměřuje na tzv. pomlčkovou válku. V
podkapitole 3.3 je nastíněna problematika dělby kompetencí. Přípravě nové federální ústavy je
věnována podkapitola 3.4. Poslední podkapitola 3.5 se věnuje samotnému zániku federace a je rozdělena
do deseti částí (volby v červnu 1992, povolební vyjednávání, volba prezidenta republiky v roce 1992,
Ústava Slovenské republiky, mandát ke zrušení federace, referendum, uvažované způsoby zániku
federace, zvolený způsob zániku státu, otázka státních symbolů ČR a federálních poslanců).
V závěru je práce stručně shrnuta (od vzniku Československa přes jeho ústavní vývoj až do jeho
zániku dne 31.12.1992.)

