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Petr Javůrek: Postavení prezidentů v politickém systému Polska, Litvy a Rumunska

Petr Javůrek se ve své diplomové práci zaměřil na podstatný rys politické 
transformace postkomunistických zemí: na instituce přímo volených prezidentů, které řada 
z těchto zemí po roce 1989 zavedla, a na jejich postavení v politickém systému. Síla i způsob 
volby prezidentů postkomunistických zemí se pochopitelně různí, nicméně v některých 
případech lze seriózně zkoumat, zda se nejedná o poloprezidentský systém. Navíc, rok 1989 
přinesl i mocný impuls pro samotnou teorii semiprezidencialismu, jež dosud trpěla poměrně 
malým počtem uváděných a zkoumaných případů (kromě „mateřské“ Francie se v literatuře 
za poloprezidentský systém do roku 1990 zpravidla uvádělo již jen výmarské Německo, 
Portugalsko do roku 1982, Finsko popřípadě Srí Lanka, země jako Rakousko, Irsko či Island 
kromě přímé volby prezidenta vlastně nesplňovaly žádnou jinou definiční podmínku).

Petr Javůrek se ve své práci zaměřil na Polsko, Litvu a Rumunsko, tedy na země, jež 
mají k poloprezidentskému vzoru nejblíže. Zvolil cestu podrobného zkoumání tří případů, 
nikoliv celkového přehledu, což je myslím vhodné již z toho důvodu, že samotná teorie 
semiprezidencialismu klade velký důraz na reálné postavení prezidenta, na jeho pozici v jeho 
politické straně a na postavení této strany ve stranickém systému, na to, je-li prezidentova 
strana součástí vlády (vládní koalice), anebo je-li v opozici. Tyto skutečnosti vyžadují hlubší 
znalost fungování daného politického systému v praxi. Tři země pak podle mého názoru 
představují takřka maximální mez, kterou lze v diplomové práci kvalitně zpracovat -  více 
zemí by se dalo do zkoumaného souboru zařadit již jen za cenu „ředění“ obsahu.

Práce Petra Javůrka je prací výrazně teoretickou. Úvodní třetina je věnována teorii 
poloprezidentských systémů. Rád bych vyzdvihl, že autor práce teorii ovládá a je o ni schopen 
kriticky uvažovat, ba přinášet vlastní řešení problémů. Nejprve rozebírá dosavadní přístupy 
(Duverger, Sartori, Shugart a Carey, Elgie, Siaroff), v nichž odhaluje řadu nedostatků, ba 
rozporů. Ve své práci se pak snaží propojit dva existující a svým způsobem rozporné přístupy 
v teorii semiprezidencialismu: ten, který klade důraz na ústavou vymezené pravomoce, 
s hodnocením postavení prezidenta v praxi, v tzv. „materiální ústavě“. Petr Javůrek navrhuje 
vlastní metodu určování postavení prezidenta -  měření tzv. efektivního prezidentského 
potenciálu. Jde o metodu, jež spojuje způsob měření prezidentských pravomocí daných 
ústavou, s nímž přišli Shugart a Carey a který dále rozvinula L. K. Metcalfová,
s Duvergerovou transformační mřížkou, jež poskytuje jeden ze základních analytických 
nástrojů pro zjišťování reálného postavení prezidenta vzhledem ke stranickému systému a 
vládnímu, nebo opozičnímu postavení prezidentovy strany.

Podstatu své metody Petr Javůrek při obhajobě jistě vysvětlí sám, v posudku uvedu 
pouze následující. Podle mého názoru jde o metodu nadějnou, která může přispět ke zlepšení 
analýzy politických systémů s přímo voleným prezidentem. V tuto chvíli však jde o návrh, 
který by bylo třeba dále rozpracovat a prověřit jednak na souboru více zemí, jednak detailnější 
analýzou působení jednotlivých prezidentů. Některé situace, kterým metoda přisuzuje určité 
bodové ohodnocení, by pak bylo jistě vhodné více promyslet a hlouběji zanalyzovat, což si 
ale žádá více času i více „empirického materiálu“. I proto si myslím, že by Petr Javůrek měl 
ve studiu systémů s přímo voleným prezidentem dále pokračovat a svou metodu rozvíjet.

Musím ještě uvést, že v dalších částech své diplomové práce Petr Javůrek analyzuje 
postavení prezidenta v Polsku, Litvě a Rumunsku právě pomocí jím navržené metody. Pokud 
jde o faktografickou stránku věci, nemám k těmto částem práce vážnějších výhrad.
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Vysoce hodnotím samostatný přístup autora, který se nespokojil s přehledovou 
kompilací, ale o tématu své práce dovedl politologicky přemýšlet a navrhnout vlastní řešení. 
Řešení jistě diskutabilní, ale zároveň zakotvené v logice dosavadní .teorie
semiprezidencialismu. Práci Petra Javůrka proto rozhodně doporučuji k přijetí a navrhuji ji 
hodnotit stupněm výborně.

V Praze dne 21.6. 2006
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