
 
 

         Posudek vedoucího diplomové práce – Bc. Martiny Chmelíkové 

 

     Diplomová práce Bc. Martiny Chmelíkové s názvem -  Dělba státní moci na 

příkladu České republiky a Francouzské republiky se zaměřením na postavení hlavy 

státu - je napsána na 97 stranách textu, doplněných seznamem Použité literatury (8 

s.), Přílohami (7 s.). Práce má logickou strukturu, skládá z Úvodu (3 s.), 1. kap. 

Teoretický základ a charakteristika států (11 s.), 2. kap. Rozdělení státní moci v 

daných státech (49 s.), 3. kap. Postavení hlav států (23 s.) a Závěru (2 s.). 

    Diplomantka si zvolila jedno z klasických politologických témat – dělbu státní 

moci se zvláštním zřetelem na problematiku postavení hlavy státu. Vzhledem k tomu, 

že autorka spolu s oborem Základy společenských věd studuje obor Francouzský 

jazyk, rozhodla se zkoumat tuto problematiku na příkladech České a Francouzské 

republiky. Cílem práce je, jak sama autorka píše, (s.7) charakterizovat dělbu státní 

moci a nastínit, jakým vývojem prošla dělba státní moci ve Francii 5. republiky a v 

České republice. Významnou částí DP je snaha o srovnání postavení hlav států v 

těchto dvou zemích – jejich pravomocí, voleb, mandátů a vysvětlení shodných i 

odlišných bodů. Autorka pracuje s českou i francouzskou odbornou literaturou a 

dokumenty. Práce má popisný, ale systematický charakter.  

        Největší přínos práce spočívá v její systematičnosti a přehlednosti. Pozitivem a 

dalším přínosem je práce s texty ve francouzském jazyce, kdy diplomantka vedle 

vlastních překladů předkládá úryvky v originále, aby bylo možné si překlady ověřit. 

Diplomová práce by se vzhledem k své systematičnosti a přehlednosti mohla stát 

pomůckou pro učitele, zejména začínající, předmětů Základů společenských věd a 

francouzského jazyka na SŠ. 

        Po formální stránce daná DP splňuje požadavky kladené na diplomové práce – 

správně cituje a odkazuje k zdrojům, jazyk práce je odborný a čtivý. Jedním, 

formálním, nedostatkem diplomové práce, který jsem buď jako vedoucí DP přehlédl, 

nebo v předkládaných částech ke konzultacím nebyl, je „rozbití“ souvislého textu na 

odstavce oddělené mezerami. 

        Závěr: Diplomantka prokázala hlubší zájem o zkoumanou problematiku a zvlád- 

                   nutí základů vědecké práce. DP doporučuji k obhajobě. 

       Otázky k obhajobě: 1. Do jaké míry, podle vás a odborné literatury, by zavedení   

                                           přímé volby prezidenta v ČR mohlo vést v budoucnu 

                                           k poloprezidentskému systému u nás? 

                                        2. Jaké bývají uváděny možnosti při snaze zamezit nebo 

                                            omezit pravomoci prezidenta ČR zastavit trestné stíhání  

                                            a soudní řízení? 

 

   Klasifikace : 

 

  V Praze 5. 5. 2014                                                         PhDr. Stracený Josef, CSc. 


