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Posudek oponenta na diplomovou práci Pavla Šutky „Zákon o volbě prezidenta republiky a 

jeho komparace s úpravou ve státech EU“ 

 

Diplomová práce Pavla Šutky s názvem shora uvedeným má 420 stran textu a je rozdělena na 

samotný text diplomové práce, který má 193 stran a přílohy, jakož i seznamy zkratek, příloh, 

tabulek, literatury, použitých legislativních dokumentů a abstraktů. Svým rozsahem 

předložená práce značně přesahuje požadavky, které předpisy určují. Samotná diplomová 

práce je rozdělena do čtyř kapitol, a to: základní úprava voleb, navrhování kandidátů, 

financování kampaně a etická stránka kampaně.  

Tato část obsahuje ještě úvod, závěr a informaci o způsobu citování a o kurzech měn. 

Obsahem „Příloh“ je přehled právní úpravy v komparovaných státech, dále část o judikatuře 

ohledně navrhování kandidátů a o etických pravidlech kampaně.  

Struktura odevzdané práce má tedy netradiční členění. Důvody uvedl autor ve stručném 

úvodu.  

 

Kapitoly  1-3 diplomové  práce obsahují pečlivou komparaci české úpravy s úpravou ve 

státech EU, které přijaly přímou volbu prezidenta republiky. Autor přesvědčivě dokládá, že 

česká ústavní a zákonná úprava nevybočuje výrazně z platných předpisů v jiných státech EU. 

Námitky, které proti české úpravě jako nevhodné nebo nestandardní tedy neobstojí. Metoda 

zpracování, kterou autor zvolil, je adekvátní zvolenému tématu,  užitečná a v některých 

směrech podnětná. Zvlášť může zaujmout v třetí kapitole údaj o obsahu a výsledcích auditu 

ohledně financování volební kampaně, a to jak z hlediska toho, co audit obsahuje, tak co 

zůstalo mimo předmět jeho zkoumání. Autor se podrobně zabývá problematikou darů, jak od 

fyzických osob, tak od osob právnických. V této části bych přesto uvítal hlubší zamyšlení nad 

úlohou, kompetencemi a odpovědností volebního výboru a to jak z ohledu na jeho tvorbu, tak 

na reálnou možnost určité vztahy sledovat a kontrolovat. V té souvislosti zaslouží větší 

pozornost vztah kandidáta k volebnímu výboru a vztahy k dalším činitelům volebního 

procesu.  

Diplomant sám považuje za obzvlášť obtížný úkol zpracovat problematiku etické části 

volební kampaně z důvodu roztříštěnosti nebo neúplnosti právní úpravy v jiných státech, tak i 

z důvodů dalších. Je to podle něho i důvod k odlišné metodice zpracování této části práce. 

Pokud jde o českou judikaturu Ústavního soudu, využívá minoritní vota ve věci kandidáta do 

Senátu Nádvorníka. Polemizuje s názory, že problém etiky ve volebním procesu má jiné 

hodnoty, než v jiných případech, kdy jde o ochranu morálky a dobré pověsti, které jsou řešeny 
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např. obecnými soudy. Takové stanovisko je možné, je však třeba je konfrontovat s dosavadní 

praxí v předvolební kampani v demokratických podmínkách v Československu, v České 

republice i v dalších státech, jakož i s judikaturou  obecných soudů. Jen namátkou lze uvést, 

že při prvních volbách po listopadových změnách v roce 1990 byl bezprostředně před jejich 

konáním obviněn čelný představitel samostatně kandidující Československé strany lidové ze 

spolupráce se státní bezpečností, aniž by měl možnost se adekvátně bránit. Podobné jevy se 

uplatňovaly i při dalších volbách.  

Kritérium etiky při přípravě voleb je možno vztáhnout na celou řadu předvolebních jevů při 

požadavcích na vedení volebního boje v mediálních prostředcích. Je zřejmě třeba odlišovat 

situaci, kdy např. účastníci se bezprostředně před televizními kamerami navzájem obviňují a 

mohou se bránit, od různých útoků, kde je tok sdělení jednostranný nebo odlišovat případy 

v bulvárních médiích od informací ze sdělovacích prostředcích, o kterých se mohou občané 

domnívat, že předávají informace se snahou o určitou objektivnost. Rovněž k etickým 

aspektům volební kampaně může patřit praxe najímaných reklamních agentur zaměřená na 

tzv. podprahové vnímání, apod. 

Diplomant sám ve své argumentaci se zabývá např. případem inzerátu v novinách Blesk jako 

příkladu porušení etických principů (zejména str. 172-173 práce). Tato část práce má povahu 

spíše politické polemiky, obsahuje dohady spíše než právní analýzy, ať se již týká autorem 

jmenovaného advokáta, advokátní komory nebo jiných subjektů.  

Fr. Weyr v předmluvě k práci J. Budníka, která se vztahuje ke kontinuitě a diskontinuitě 

v době války, napsal, že politická stanoviska autorů textů mohou být různá, ale právník by se 

vždy měl řídit logickým myšlením a tedy využívat logické argumentace. Tím se také právní 

myšlení odlišuje od výroků používaných v předvolebním zápase v projevech novinářů, apod. 

Diplomant by měl posoudit, zda jeho tvrzení v této kapitole jsou založena na profesionální 

právnické argumentaci nebo jsou jen politickým stanoviskem častým v novinářské 

publicistice.  

Kladení požadavků na judikaturu obecných soudů v oblasti cti a dobré pověsti má své 

opodstatnění. V té souvislosti je třeba vzít v úvahu, že při posuzování kritéria pravdivosti se 

rozlišují faktická tvrzení a soudy hodnotitelů, které nemohou být posuzovány kritériem 

pravdy a lži, neboť mají subjektivní charakter. Také hodnocení historie nemůže být 

posuzováno kritériem pravdivosti, ale je výsledkem svobody vědeckého bádání a musí 

umožňovat svobodu informací. Promítá se to nejen do oblasti historie, ale také umění, 

literatury, apod. V hodnocení událostí se projevuje pluralita názorů i hodnotících kritérií.  

 



 3 

V druhé části práce označené jako Přílohy se opakují některá tvrzení a formulace uvedená již 

v první části.  

V seznamu literatury by bylo vhodné, aby odlišoval prameny a v oblasti skutečné literatury 

právnické texty a publicistiku.  

Autor hojně používá zkratky, které vysvětluje na str. 394-396. Seznam zkratek však není 

úplný. Např. zkratka TČ, která má vyjádřit, že jde o trestný čin, není v tomto seznamu 

uvedena.  

Pokud jde o hodnocení literární kvality textu, mohu konstatovat, že se v něm objevuje 

poměrně málo stylistických nebo pravopisných chyb a je možno jej hodnotit pozitivně.  

Přes uvedené výhrady se domnívám, že lze práci hodnotit známkou výborně, pokud se 

autorovi podaří vyrovnat se s připomínkami, zejména pokud jde o kapitolu 4.  

 

V Praze 30.4.2015 

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 

oponent 
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publicistice.  

Kladení požadavků na judikaturu obecných soudů v oblasti cti a dobré pověsti má své 

opodstatnění. V té souvislosti je třeba vzít v úvahu, že při posuzování kritéria pravdivosti se 

rozlišují faktická tvrzení a soudy hodnotitelů, které nemohou být posuzovány kritériem 

pravdy a lži, neboť mají subjektivní charakter. Také hodnocení historie nemůže být 

posuzováno kritériem pravdivosti, ale je výsledkem svobody vědeckého bádání a musí 

umožňovat svobodu informací. Promítá se to nejen do oblasti historie, ale také umění, 

literatury, apod. V hodnocení událostí se projevuje pluralita názorů i hodnotících kritérií.  
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V druhé části práce označené jako Přílohy se opakují některá tvrzení a formulace uvedená již 

v první části.  

V seznamu literatury by bylo vhodné, aby odlišoval prameny a v oblasti skutečné literatury 

právnické texty a publicistiku.  

Autor hojně používá zkratky, které vysvětluje na str. 394-396. Seznam zkratek však není 

úplný. Např. zkratka TČ, která má vyjádřit, že jde o trestný čin, není v tomto seznamu 

uvedena.  

Pokud jde o hodnocení literární kvality textu, mohu konstatovat, že se v něm objevuje 

poměrně málo stylistických nebo pravopisných chyb a je možno jej hodnotit pozitivně.  

Přes uvedené výhrady se domnívám, že lze práci hodnotit známkou výborně, pokud se 

autorovi podaří vyrovnat se s připomínkami, zejména pokud jde o kapitolu 4.  

 

V Praze 30.4.2015 

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 

oponent 


