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Téma rigorózní práce: První přímá volba prezidenta v České republice a z ní plynoucí   
                                        konsekvence 
 
Datum odevzdání práce: září 2014 
 
 
        Rigorózní práce O. Kourka se člení do deseti kapitol, jež se vnitřně dělí na oddíly, někdy 

i  pododdíly. Vlastní text s úvodem a závěrem čítá 150 stran, k čemuž patří ještě několik stran 

přehledu použité literatury a zkratek. 

    Rigorózní práce je koncipována tak, že po úvodní kapitole nazvané „Přímá volba 

prezidenta v České republice“, ve které autor shrnuje pokusy o zavedení přímé volby, tak i 

důvody  svědčící pro i proti jejímu zavedení, přechází autor k vlastnímu rozboru této ústavní 

problematiky (viz. kapitola třetí až šestá). 

     Při čtení této práce mne zejména zaujala a zároveň potěšila svým zpracováním kapitola 

sedmá, zabývající se otázkou financování volební kampaně a kapitola osmá, řešící následně 

její kontrolu. Práce, které jsem prozatím měla k dispozici (SVOC, diplomové či rigorózní), se 

vždy držely pouze dikce právních norem a nepřinášely v problematice financování či její 

kontroly žádnou přidanou hodnotu.  

    Už ze samotné systematiky, kterou autor zvolil v kapitole sedmé (nejprve nastiňuje důvody 

pro zavedení limitů výdajů včetně porovnání limitů ve vybraných evropských zemích, pak 

vyjadřuje názor na ústavní konformitu těchto limitů výdajů a současně si pokládá otázku, zda 

má kandidát možnost vrátit dar; v poslední řadě porovnává efektivitu vložených prostředků do 

prezidentské kampaně a získaných hlasů) je nepochybné, že autora vybrané téma opravdu 

zajímá a že věnoval nemalé úsilí na shromáždění veškerých podkladů pro její dokreslení, což 

dokazuje i rejstřík použitých zdrojů (viz. strana 154 -162) 

     Stejně zajímavá se jeví i kapitola kontroly financování volební kampaně, kterou autor 

rozdělil podle toho, jaký subjekt tuto kontrolu vykonává a dále na obligatorní a fakultativní 

část. Vcelku nekonvenční se v této části jeví autorova úvaha o Nejvyšším kontrolním úřadě, 

jako o možném subjektu, kterému by měla být svěřena kontrola financování a dále úvaha o 

udělení „citlivější sankce“ v podobě neplatného zvolení kandidáta při velmi intenzivním 

porušení pravidel financování volební kampaně. 



    Ve výčtu „inspirativních kapitol“ nesmím opomenout ani devátou kapitolu, týkající se  

právní úpravy de lege ferenda. V ní samé už autor „jen“ stručně shrnuje návrhy na změny 

právní úpravy de lege ferenda,  které podrobněji popisuje v jednotlivých kapitolách své práce. 

Shrnutí je o to zajímavější, že ukazuje tyto navrhované změny ve vzájemných souvislostech. 

Jako zajímavá se mne z tohoto důvodu jeví při ústní obhajobě diskuse nad návrhy de lege 

ferenda,  obsaženými v kapitole deváté této práce. 

 

Kritéria hodnocení práce: 

     Práce je velmi čtivá a zajímavá, dle mého úsudku, i pro neprávní veřejnost, neboť se 

nesnižuje pouze k opisnému vyjádření již ortodoxně známých znaků přímé volby, ale snaží se 

nám poskytnout pohled do jejího zákulisí, do příprav první přímé volby prezidenta republiky 

v ČR, kterou autor ve svém závěru zhodnotil tak, že je vlastně nesporným úspěchem, že 

vůbec proběhla ve stanoveném termínu. S tímto názorem nelze jinak, než souhlasit.  

     Rigorózní práce, co do svého rozsahu i detailního zpracovaní, převyšuje nároky na ni 

kladenou.  

 
 

 

Doporučení práce k obhajobě: 
 
     Rigorózní práci Mgr. Ondřeje Kourka doporučuji  k ústní obhajobě. 
 
 
 
 
     V Praze dne 24. 11. 2014 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
                                                                                      JUDr. Janstová Kateřina, Ph.D. 
                                                                                                          oponent 
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