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Zavedení přímé volby hlavy státu v České republice představuje velmi zajímavý 

materiál pro zkoumání právního a politického systému v praxi. Návrh ústavní změny, který měl 

celou řadu přesvědčivých doktrinárních odpůrců a od roku 2001 dvanáct neúspěšných 

předchůdců, získal – možná i k překvapení samotných navrhovatelů – potřebné většiny v obou 

komorách Parlamentu. Jak k tomu došlo, nakolik v tom sehrály roli právní aspekty (obsah 

návrhů a postupy stanovené pro jejich projednání) a mimoprávní vlivy (kdo byl navrhovatelem, 

volební programy a programová prohlášení vlád, průběh poslední nepřímé volby, střídání vlád 

či média), je předmětem předložené diplomové práce. 

  

Diplomantka práci napsala velmi čtivým jazykem a obsah přehledně strukturovala do 

tří hlavních částí: důvody pro a proti přímé volbě, předložené návrhy změny Ústavy a jejich 

osudy a zhodnocení důsledků přijaté novely po více než roce její účinnosti. Navíc, diplomantka 

nezůstala pouze u analýzy právních předpisů a jejich návrhů a související doktrinární literatury, 

ale pracovala i s dalšími zdroji, jako jsou dobová vyjádření politiků a odborníků nebo průzkumy 

veřejného mínění, a dokonce oslovila několik poslanců a senátorů za účelem přesnějšího 

vykreslení okolností provázejících schválení úspěšného návrhu novely Ústavy. Třetí část 

konfrontuje teorii s aktuálním vývojem po zavedení přímé volby prezidenta. Text je proložen 

vlastními úvahami diplomantky, někdy argumentačně podloženými, jindy více pocitovými 

(například o zájmu médií na zavedení přímé volby hlavy státu). 

 

Chyb, které lze práci vytknout, je nemnoho: zákony citované na straně 4 v poznámkách 

č. 3, 4 a 5 jsou ústavní zákony, na straně 51 v poznámce č. 107 je nález Ústavního soudu 

publikován ve Sbírce zákonů nesprávně označen jako „předpis“. Dále, na straně 55 diplomantka 

v rozporu se skutečností tvrdí, že institut žaloby na prezidenta podle čl. 65 Ústavy nebyl nikdy 

použit. 



 

Autorka v závěru práce vyslovuje tezi, že v případě zvolení jiného kandidáta na post 

hlavy státu by daná novela Ústavy představovala pouze dílčí změnu. Domnívám se, že se jedná 

o tvrzení, kterým nelze ospravedlnit nedostatky novely, na které bylo upozorňováno již před 

jejím přijetím. K ústní obhajobě proto navrhuji následující otázku: je možné, aby byly současně 

se zavedením přímé volby hlavy státu posíleny prvky parlamentní formy vlády? Pokud ano, 

jakým způsobem? 

 

Práci tímto doporučuji k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji 

hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 22. května 2014  
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JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 


