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Marcel Raška: „Ústavodárné Národní shromáždění v letech 1946 – 1948“ 
 

Diplomová práce vypracovaná Marcelem Raškou má rozsah 74 stran, a 2 strany anglického 
shrnutí. Z tohoto hlediska překračuje požadavky kladené na diplomové práce. Práce je velmi 
dobře členěna, je přehledná a srozumitelná. Opomenut není bohatý seznam použité literatury, se 
kterou autor při psaní práce pracoval a na kterou řádným způsobem v textu odkazuje.  

V této souvislosti bych rád uvedl, že autor čerpal nejenom z primárních pramenů, jakými byly 
např. stenografické záznamy jednání Ústavodárného Národního shromáždění, ale také z publikací 
dnes již v některých případech pozapomenutých a velmi obtížně dostupných. Autor také využil 
ve velkém rozsahu služeb Archivu Parlamentu ČR. 

Určitou pozornost si zaslouží téma práce a její zaměření v rámci tohoto tématu. Práce 
nepodává informaci pouze o činnosti Ústavodárného Národního shromáždění, ale jedná se o také 
o výklad vzniku, fungování a konci Ústavodárného Národního shromáždění. A to nejenom ve 
srovnání s dobou 1. československé republiky, která ostatně tehdejší politické reprezentaci tvořila 
jistý referenční rámec, v němž byla do jisté míry poválečná reprezentace formována. Nakonec 
jedním cílů poválečné doby bylo odstranit nedostatky předválečné republiky a převzít z ní to 
nejlepší.  

Domnívám se, že autor tento ztížený úkol zvládl velmi dobře. Jak již bylo uvedeno, práce má 
logickou strukturu, je dobře srozumitelná, přehledná a čtivá. V širším kontextu diplomových 
prací podle mého názoru rozhodně nespadá pod obvyklý průměr.   

Osobně velmi oceňuji autorovo srovnání některých zvláštních rysů poválečného politického a 
ústavního uspořádání se situací v 1. československé republice. Vystihuje to, myslím, dobře 
skutečnost, že při budování nového politicko-společenského uspořádání byly využity také 
modely a způsoby jednání, které byly již před válkou předmětem kritiky. Posléze se ukázalo, že 
v nových podmínkách mohou vést k ne zcela žádoucím koncům – posuzováno alespoň podle 
toho, jaké cíle byly na počátku deklarovány. 

Původně měla být práce předložena k obhajobě před cca rokem. K tomu nakonec nedošlo a 
autor práci v posledním roce částečně přepracoval a doplnil. Tím práce získala na další kvalitě. 

V průběhu obhajoby by autor mohl např. zmínit, zda, a případně, jak se oproti předválečné 
úpravě změnila struktura a základní pravidla fungování zákonodárného/ústavodárného sboru. 

Závěrem mohu konstatovat, že autor při psaní postupoval samostatně, metodicky a důkladně. 
K práci nemám žádné další připomínky. Práci považuji za zdařilou, plně způsobilou k obhajobě a 
také jí k obhajobě doporučuji. 
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