
Posudek oponenta na diplomovou práci 

 

Barbora Vyšínová: „Přímá volba prezidenta ČR“ 

 

Diplomová práce vypracovaná Barborou Vyšínovou má rozsah 110 stran, z toho 1 stranu 

anglického shrnutí. Z tohoto hlediska nejenom splňuje, ale překračuje požadavky kladené na 

diplomové práce. Opomenut není rozsáhlý seznam použité literatury, se kterou autorka při psaní 

práce pracovala. Práce také obsahuje mnoho stran velmi kvalitně zpracovaných příloh. Celkově 

práce netrpí nedostatky z formálního hlediska. 

Práce je věnována tématu z ústavněprávního hlediska významnému, a co je také důležité, i 

živému. Téma přímé volby prezidenta v České společnosti  rezonuje již více než 12 let a po jejím 

zavedení se jedná o téma stále živé a prodělávající určitý vývoj.  

Práce je napsána velmi pečlivě a shrnuje a zpracovává v podstatě všechny informace týkající 

se zavedení přímé volby hlavy státu u nás. Nicméně z hlediska pojetí práce lze litovat toho, že 

autorka nevěnovala alespoň malou kapitolu otázce, zda se postavení prezidenta po zavedení 

přímé volby změnilo nebo ne. To ale neznamená, že by práce svým obsahem neodpovídala 

svému názvu nebo zadání. Je to pouze úvaha o jejím možném vylepšení, pokud by s tímto 

tématem autorka chtěla do budoucna pracovat. 

K práci mám jednu ne úplně bezvýznamnou připomínku koncepčního charakteru – tzv. formy 

vlády jsou pouhými modely, s jejichž pomocí se snaží teoretici utřídit v zájmu určité přehlednosti 

existující ústavní systémy. Jsou tedy pokusem o abstrakci. Pokud někdo chce říci, že určitý 

ústavní systém náleží do určitého modelu, musí to zdůvodnit na základě znaků, které vykazuje.  

Neplatí tedy to, co autorka uvádí na str. 9 a 12, kde víceméně Českou republiku v zásadě bez 

dalšího prohlašuje za náležející do parlamentní formy vlády, a proto je dle ní třeba např. 

prezidentovo postavení vykládat odpovídajícím způsobem. Otázka zní, proč? Správný postup je 

takový, že se určí, jaké znaky vykazuje český ústavní systém, a potom hledáme šablonu, která na 

něj může být uplatněna. Možná by se potom ukázalo, že situace vypadá poněkud jinak, méně 

jasně a podařilo by se vyhnout určitým nejasnostem spočívajícím v tom, že prezident sice má být 

v parlamentní formě vlády slabý, ale náš prezident – sice ne vždy sám, nebo dokonce zřídka sám 

– ovlivňuje chod celého ústavního systému. Zde se nabízí otázka k formulaci na str. 89 – opravdu 

se občané mýlili, že budou moci ovlivnit politickou situaci v zemi prostřednictvím prezidenta, 

kterého si přímo zvolí? Nedošlo v letošní roce k zásadnímu ovlivnění politiky z naší zemi, a to 

právě ze strany občany voleného prezidenta? 

Např. na str. 13 by první věta posledního odstavce správně měla znít: „Jak jsem již 

několikrát v této práci uvedla, postavení prezidenta významně ovlivňuje formu vlády.“ 



Poznámka pod čarou č. 31 je problematická, protože vláda musí mít třeba i ve Francii důvěru 

Národního shromáždění, přičemž se vůbec nejedná o parlamentní systém.  

Pokud se jedná o drobnosti, těžko lze souhlasit s tezí na str. 17, že 28. říjen 1918 je 

vyvrcholením dlouhodobého úsilí a boje českého národa o samostatnost a nezávislost. Na str. 36 

by mohl být zmíněn pokus o otevření diskuze o přímé volbě prezidenta republiky ještě na 

počátku prosince 1989. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby se autorka vyjádřila k následujícím 

otázkám: 

 

1) Odpovídá Ústava České republiky – před i po zavedení přímé volby prezidenta – 

parlamentní formě vlády? Proč? 

2) Jakým způsobem se změnilo ústavní postavení prezidenta – síla jeho pravomocí, 

odpovědnost z výkonu funkce – po zavedení jeho přímé volby? 
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