
Posudek vedoucího diplomové práce:   

Volební kampaň a její limity (Jana Vybíralová) 

 

Předložená diplomová práce je nadprůměrně rozsáhlá: má 91 normostran vlastního textu a 270 

poznámek pod čarou. Skládá se ze čtyř kapitol, které se dále člení do podkapitol. V úvodu je stručně 

představeno téma práce a její struktura, následuje teoretická pasáž, opírající se především o politologické 

teorie (kap. 1), popis právní úpravy a jejího fungování (kap. 2), přehled problematických případů vedení 

volební kampaně (kap. 3), podrobnější pohled na regulaci volební kampaně ve volbách prezidenta 

republiky ČR doplněný i o komparativní perspektivu (kap. 4) a závěr.  

Práce má velmi dobrou formální úroveň a kladně ji hodnotím i po jazykové stránce. Její silnou 

stránkou je především práce s literaturou a dalšími prameny: diplomatka osvědčila schopnost samostatné 

odborné práce a s použitými zdroji, o čemž ostatně svědčí i počet odkazů pod čarou. Odkazované zdroje 

bez závažnějších nedostatků reflektují relevantní literaturu k tomuto tématu, která je dostupná v češtině. 

S cizojazyčnou literaturou diplomantka pracovala jen velmi okrajově.  

Obsah předložené práce svědčí o důkladné přípravě a studiu: autorka pečlivě pracuje s primárními i 

sekundárními zdroji a podrobně se věnuje jednotlivým aspektům volební kampaně. Jestliže si v úvodu 

práce vytkla za cíl „proniknout do problematiky volebních kampaní, provést čtenáře pozadím kampaní, 

rozkrýt spletitosti a vnitřní mechanismy systému volebních kampaní“, lze jej považovat za v zásadě 

splněný. Je ale možno pochybovat o tom, zda je takový cíl pro diplomovou práci dostatečně ambiciózní a 

konkrétní. Osobně jej považuji za největší slabinu práce; chybí mi přesnější vymezení, jaký záměr 

diplomatka sleduje a co má být jejím přínosem.  

Zároveň však práci není možné označit za čistě popisnou: obsahuje sice řadu rozsáhlých pasáží, které 

jen shrnují literaturu k určitým otázkám, ty se však střídají i s analytickými pasážemi, ve kterých autorka 

zaujímá vlastní stanovisko. Příkladem je kap. 2.2.1.1, kde vypočítává nedostatky, kterými podle jejího 

názoru trpí současná regulace volebních kampaní: strohá právní úprava, absence „nezávislého a 

specializovaného úřadu, do jehož kompetence by spadal dozor, aktivní prošetřování a pravomoc ukládat 

sankce“, nízká transparentnost financování kampaní a absence finančních limitů. Na str. 48 zase – podle 

mého názoru adekvátně – hodnotí judikaturu ke způsobu vedení volební kampaně a dochází k závěru, že 

přestože je ve volební kampani třeba akceptovat i ostřejší projevy, „nelze zcela rezignovat na základní 

morální imperativ“. 

Největší přínos práce spatřuji v kap. 4, která se věnuje úpravě volební kampani ve volbě prezidenta 

republiky. Vzhledem k tomu, že přímá volba byla zavedena teprve nedávno a prováděcí zákon volební 

kampaň upravuje odlišně a rozsáhleji než u jiných typů voleb, je v této části práce dosti původní a nová. 



Vedle popisu právní úpravy i zde diplomatka přidává vlastní hodnocení a upozorňuje na některá slabá 

místa: např. problematický pojem „cena obvyklá“, nedosti důkladnou kontrolu hospodaření či 

nedostatečné sankce (str. 56-58). Tyto závěry opírá i zkušenosti ze zahraničí, konkrétně z Francie a USA. 

V rámci diskuse při ústní obhajobě bych doporučoval se zaměřit na následující otázky: 

1. Jaké konkrétní pravomoci by měl mít diplomantkou navrhovaný úřad dohlížející na volební 

kampaň? Jak by měla být garantována jeho nezávislost a jaké možnosti přezkumu jeho 

rozhodnutí by měly být v dispozici kandidátů? 

2. Doporučuje diplomantka nějaké změny v systému státního financování politických 

stran/volebních kampaní? 

3. Do jaké míry jsou limity na volební kampaň, případně navrhovaný zákaz finančních příspěvků 

ze strany právnických osob, slučitelné s ústavně zakotvenou svobodou projevu? (Srov. 

americký přístup vyjádřený v případech Buckley v. Valeo či Citizens United v. FEC či 

rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu Party Finance VII. z roku 1992.) 

 

Práci doporučuji k obhajobě a – potvrdí-li diplomantka během diskuse své odborné kvality – navrhuji 

hodnotit stupněm velmi dobře. V tomto hodnocení reflektuji i skutečnost, že diplomantka práci psala 

v poněkud ztížených podmínkách způsobených mým zahraničním studijním pobytem, který značně omezil 

možnost průběžných konzultací. 

 

V Budapešti dne 24. dubna 2013 

 

 

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 

 


