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Předložená práce má více než 200 normostran vlastního textu včetně 702 poznámek pod 

čarou. Navíc obsahuje dalších zhruba 200 stran příloh, jež jsou – na rozdíl od většiny 

obdobných případů – rovněž původním dílem autora a obsahují jeho podrobný popis úpravy 

v jednotlivých zemích, které byly předmětem komparace. Je tedy zřejmé, že vysoce 

přesahuje nároky, jež jsou v tomto ohledu kladeny na diplomové práce. Samotný text práce 

se skládá ze čtyř věcných kapitol, které se dále člení do množství podkapitol. Poté, co je 

v úvodu stručně představeno téma práce a použitá metodologie, následuje kapitola 

věnovaná ústavní a zákonné úpravě přímé volby prezidenta v ČR, která má převážně popisný 

charakter a slouží jako úvod do problematiky. Jádro práce pak tvoří tři následující kapitoly, 

jejichž povaha je naopak výrazně analytická a které zkoumají jednotlivé aspekty přímé volby, 

jež se v roce 2013 ukázaly jako problematické. Konkrétně jde o okruhy potíží, které souvisejí 

zaprvé s navrhováním kandidátů, zadruhé s financováním volebních kampaní a jeho 

kontrolou a zatřetí s poctivostí a čestností vedení kampaně. 

Diplomant 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 mimořádně zdařilou. Ocenění si po 

mém soudu zaslouží už samotné 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), nelze důkladnější reflexi nalézt ani v odborných časopisech. O to vítanější 

je příspěvek diplomanta – a o to náročnější jeho úkol.  



Nejsilnější – a mimořádnou! – stránkou práce je podle mého názoru zvolený 

metodologický přístup. Poctivou analýzou veškeré dostupné judikatury k první přímé volbě 

prezidenta i dalších zdrojů autor nejprve identifikoval nejdůležitější problémy, které se 

v praxi objevily. V některých případech šlo o důsledek nesprávné interpretace právních 

předpisů (např. dobře známá vada v postupu Ministerstva vnitra při extrapolaci naměřené 

chybovosti vzorku podpisů, která vedla k nadměrnému odečítání podpisů), v řadě jiných 

případů se však nedostatky týkají samotné právní úpravy, což ostatně shledal i Ústavní soud 

(srov. Pl. ÚS 27/12). Při hledání lepších řešení se pak autor nespokojil s vlastní úvahou a 

dokonce ani s – jindy tak častým – anekdoticky prováděným získáváním inspirace na základě 

namátkou vybraných příkladů ze zahraničí. Místo toho se rozhodl pro velmi poctivou 

komparaci české úpravy se zahraničními úpravami, do které zařadil všechny členské státy 

Evropské unie, ve kterých se přímá volba hlavy státu provádí. Z počtu těchto zemí (14), ale i 

z mnohosti jejich právního prostředí a nakonec i úředních jazyků je dobře patrné, o jak 

náročný úkol šlo. Díky této metodě se mu podařilo nalézt řadu inspirativních řešení, které 

dosud nebyly součástí českého odborného diskurzu, současně však také vyvrátil některé 

tradované mýty o české úpravě, když ukázal, že obdobný institut je běžný i v jiných zemích 

(srov. např. vyžadovaný počet podpisů na podporu kandidáta, uvedený v přehledu na str. 

36). Za velmi vhodnou považuji také zvolenou strukturu práce, tedy řazení po jednotlivých 

problémech, nikoliv zemích. Výsledkem je tak skutečná komparace, přinášející odpovědi na 

konkrétní otázky, nikoliv „právní zeměpis“ s dlouhými popisnými pasážemi (jež jsou nicméně 

pro případnou potřebu dalších badatelů, kteří by chtěli shromážděné poznatky využít 

k jinému pohledu, obsaženy v příloze). 

 „Promiňte mi, že Vám píši tak dlouhý dopis; neměl jsem čas napsat krátký.“ V duchu 

této slavné omluvy, jejímž autorem je Blaise Pascal, je nutné obecně říci, že značný rozsah 

diplomové práce nebývá zárukou její kvality a v některých případech může naopak vést 

k pochybnostem, zda diplomant postupoval správně. Předložená práce však do této 

kategorie rozhodně nepatří: její délka není způsobena rozvláčností či dlouhými popisnými 

pasážemi, nýbrž obrovským rozsahem bádání, do kterého se diplomant při jejím zpracování 

pustil. Aniž bych chtěl předjímat výsledek obhajoby či dalších zkoušek, domnívám se, že se 

mu podařilo osvědčit jak jistý talent a schopnosti k samostatné odborné práci, tak ochotu 

věnovat jí mimořádné úsilí, a proto pevně věřím, že se jí bude věnovat i po dokončení 



magisterského studia, např. ve formě studia doktorského. Současně jsem přesvědčen, že po 

jistém zredigování je práce plně způsobilá k tomu, aby byla publikována knižně, např. v rámci 

programu PRVOUK. 

V rámci diskuse při ústní obhajobě bych doporučoval se zaměřit na náměty de lege 

ferenda, které jsou podrobně vysvětleny v jednotlivých kapitolách a následně stručně 

shrnuty v závěru práce (str. 188–193). Vzhledem k tomu, že jich práce obsahuje celou řadu 

(např. změna volebního systému, odlišné nastavení sběru podpisů, zpřísnění kontroly jejich 

pravosti, zpřísnění podmínek kandidatury pro kandidáty navržené politickou stranou, změna 

v právní úpravě volebního výboru, větší regulace darů na volební kampaň, zlepšení kontroly 

financování a její přenesení na jiný orgán, zpřísnění etických standardů pro vedení kampaně 

apod.) bych diplomantovi doporučoval, aby se v rámci obhajoby věnoval jen zhruba 3-5 

z nich, které sám považuje za nejzásadnější. 

Na závěr jen konstatuji, že práci s potěšením doporučuji k obhajobě a – za předpokladu 

úspěšného průběhu obhajoby – navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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