
Posudek konzultanta rigorózní práce:   

První přímá volba prezidenta v České republice a z ní plynoucí konsekvence  

(Mgr. Ondřej Kourek) 

 

Předložená práce má rozsah 148 stran vlastního textu včetně 508 poznámek pod čarou, 

což odpovídá požadavkům kladeným na rigorózní práce, resp. je přesahuje. Skládá se 

z úvodu, devíti kapitol, které se dále člení do podkapitol, a závěru. V úvodu je stručně 

představeno téma práce a motivace autora, po čemž následuje kapitola věnovaná zavádění 

přímé volby prezidenta republiky. Jádrem práce jsou potom kapitoly následující, které se 

věnují jednotlivým aspektům právní úpravy volby prezidenta (prokazování kvalifikace 

kandidátů včetně nasbíraných podpisů, volební kampaň a kontrola jejího řádného vedení, 

financování kampaně a dohled na ním) a logicky vyúsťují v kapitolu, která shrnuje náměty de 

lege ferenda.  

Pokud jde o zvolenou metodologii, práce vychází z rozboru právní úpravy (ústavní i 

zákonné), kterou doplňuje o reálně získané zkušenosti s jejím fungováním v první přímé 

volbě prezidenta v roce 2013, které podkládá především o analýzu dobového zpravodajství. 

Na tomto základě formuluje problémy, ke kterým v praxi došlo, a hledá jejich řešení, a to jak 

v rovině lepší interpretace právních předpisů, tak v rovině jejich změny. Pokud jde o možné 

změny, částečně zapojuje i komparativní metodu a inspiruje se některými úpravami ze 

zahraničí. 

Rigorozant se mnou svoji práci průběžně a pečlivě konzultoval, takže měl-li jsem nějaké 

připomínky, sdělil jsem mu je průběžně a výsledná podoba textu je zohledňuje. Na tomto 

místě se tedy omezím na závěr, že jeho práci považuji za velmi zdařilou, a to v několika 

rovinách. Především si po mém soudu zaslouží ocenění samotné zvolené téma, které 

vytvořilo předpoklad pro vznik původní a originální práce. Vzhledem k relativně nedávnému 

zakotvení přímé volby prezidenta republiky toto téma dosud není v literatuře monograficky 

zpracováno. Ba co víc, vzdor poměrně bouřlivému průběhu první přímé volby, která se 

odrazila i v celkem pestré judikatuře NSS a ÚS (srov. problémy s počítáním procent 

chybovosti, nejasnými kritérii kontroly podpisů, závadám ve vedení volební kampaně či 



pochybnosti o transparentnosti jejího financování), její reflexe chybí v odborných časopisech. 

O to vítanější je příspěvek rigorozanta – a o to náročnější jeho úkol. Předností práce je také 

její silně analytický charakter: každou popisnou pasáž, která se věnuje právní úpravě či 

judikatuře, vždy střídá pasáž analytická či komentující, ve které autor zaujímá své stanovisko 

či doplňuje právě řečené o nějaký další úhel pohledu. To se odráží i v logické stavbě práce, 

členěné do tří základních bloků, jež odpovídají právě problematickým oblastem, které se 

v první přímé volbě objevily. V neposlední řadě oceňuji i poctivou práci se zdroji, tedy jak 

s odbornou literaturou, tak s judikaturou, ale i s obecným zpravodajstvím. 

V rámci diskuse při ústní obhajobě bych doporučoval se zaměřit na v práci uvedené 

náměty de lege ferenda (srov. kapitolu 9, zejména rekapitulaci na str. 139–146). 

 

Na závěr jen konstatuji, že práci s potěšením doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 15. září 2014 

 

 

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 

 


