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Jana Vybíralová: „Volební kampaň a její limity“ 

 

Diplomová práce vypracovaná Janou Vybíralovou má rozsah 68 stran a 1 stranu anglického 

shrnutí. Z tohoto hlediska tedy práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Opomenut 

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

Práce je věnována tématu z ústavněprávního hlediska velmi zajímavému, a jak se 

přinejmenším v současné době zdá, také významnému. Je to však také téma složité, jak autorka 

správně uvádí, vyžaduje si interdisciplinární přístup. Dominovat by však měl přístup právní. 

Nejsem si jist, zda tomu tak v případě předložené práce skutečně je.  

K práci mám dvě zásadní výhrady.  

V prvé řadě je práce ve svém celku dosti popisná a v nedostatečném rozsahu se věnuje právní 

analýze problémů, kterých se dotýká. Tato výhrada se netýká všech pasáží, ale můj celkový 

dojem z práce je jednoznačně takový, že autorka ztratila mnoho příležitostí zaměření se na právní 

aspekty popisovaných jevů a problémů. V případě diplomové práce psané na Právnické fakultě 

UK to považuji za zásadní nedostatek. Nicméně nejedná se o celou práci. 

Konkrétně mi chybí důkladný právní rozbor případu senátorky Lastovecké. Tomu mohla být 

věnována pozornost stejná, jako v případě senátora Nádvorníka. Čtenáři by potom mohl být 

jasnější rozdíl mezi pojmy „volební kampaň“ a „volební agitace“. Podobně v případu „kupování 

voličů“ v severních Čechách.  

Podle mého názoru by navíc práci prospělo přeskupení textu, zahrnutí přinejmenším obou 

případů volby senátorů do jedné části práce. 

V druhé řadě mám zásadní výhradu vůči způsobu, jakým je práce sepsána. Neustálé citace 

názorů jiných a jejich slepování k sobě sice autorku ochrání před nařčením z tvorby plagiátu, ale 

na druhou stranu na mnoha místech práce nedokáži zjistit, co je vlastně autorčin názor!  

Např. na str. 45, citace ze zdroje uvedeného v poznámce pod čarou č. 166, je ve svém 

důsledku srozumitelná přibližně po třetím přečtení. Citace ze zdroje uvedeného v poznámce pod 

čarou č. 169 a na ní navazující text je nesrozumitelný celý – respektive není srozumitelné, zda 

toto klišé je míněno vážně v diplomové práci. V projevu politika by nepřekvapovalo. 

Toto jsou však pouze příklady, kterými se celá práce nejenom hemží, ale ve své podstatné 

části je z nich složena. Nemá však smysl je vypisovat všechny, ani na to není prostor. 

Navíc se v převzatých citacích velmi často jedná o naprosté notoriety, viz např. citace na 

str. 47 (poznámky pod čarou č. 172 a 173). Tvrzení, že smyslem voleb je zvítězit, snad není třeba 

dokládat citací autora. 

Podivné je v daném kontextu např. tvrzení na str. 47 o tom, že volební kampaň má sloužit 

k výchově voličů. Díky přebírání celých vět však není z práce vůbec jasné, v čem má tento 

výchovný prvek spočívat. Autorovi posudku to není třeba vysvětlovat, nicméně pro ostatní 

čtenáře tak autorka měla učinit. 



Problémem práce jsou i poněkud ležérní formulace, viz příkladmo na str. 20 (existence 

politických stran neunikla ani NSS) nebo na str. 54 (volební zákon jako „kuchařka“). Podle mého 

názoru nemají v diplomové práci co dělat a snesitelné by snad byly v obecné publicistice. 

Shrnuto – domnívám se, že takto žádný text po formální stránce rozhodně nemá vypadat a 

práce je dokladem tvrzení, že méně je někdy více. Nicméně, a to je zajímavá věc, tyto výhrady se 

netýkají celé práce. V plné míře platí pro pasáž od strany 37 do přibližně 51. V menší míře i pro 

zejména první část práce. Nicméně práce budí dojem, jako kdyby byla psána dvěma různými 

lidmi, kdy jeden ví, jak pracovat se zdroji, a druhý nikoliv. 

Domnívám se, že práce v této podobě neměla být předložena k obhajobě a měla být po 

stránce strukturální uspořádána jinak, a po stránce jazykové a formulační napsána či přepsána 

také zásadně odlišně. Ve významných částech práce není vůbec jasné, co je autorčiným vlastním 

názorem, ale v některých místech není ani jasné, co je jejich smyslem. 

Nicméně – práce byla předložena tak, jak byla, a tak musí být hodnocena. Obsahuje části, 

kterých se výše uvedené výhrady netýkají. V celkovém souhrnu se nachází na hraně přijatelnosti, 

a ačkoliv bych osobně autorce doporučil přepsání práce, domnívám se, že bude-li na tom autorka 

trvat, práce, technicky vzato, obhajobu podstoupit může. 

Pro případnou obhajobu navrhuji následující otázky: 

Zákaz „neanonymní“ volební kampaně zákonem by nutně znamenal zásah do svobody 

projevu. Jak by takový zásah byl odůvodněn z hlediska Listiny základních práv a svobod? 

Ochranou které z hodnot uvedených v čl. 17 odst. 4 Listiny by byl zákon odůvodněn jako 

přípustný nezbytný zásah do svobody projevu? 

Jaký je autorčin osobní právní názor na vhodnost či nevhodnost stažení nenávistného klipu 

Českou televizí?  
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