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Posudek disertační práce JUDr. Tomáše Havla  

„Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé 

republice (1918 – 1938) a v České republice od roku 1993“  

 

Dr. Tomáš Havel předložil k obhajobě disertační práci, jež po stránce rozsahu i 

formálních náležitostí (anotace, klíčová slova, seznam literatury, shrnutí, summary) odpovídá 

předepsaným požadavkům.  

Co se tématu týče, považuji je za vhodné pro tento typ kvalifikační práce. Jak 

suverenita lidu, tak i stranické systémy obecně, jakož i konkrétní stranické systémy 

československý a český, jsou sice jevy mnohokráte zpracovávanými, málokdy však 

pohromadě, tj. ve vzájemných souvislostech, a jediným autorem. To umožňuje přidržovat se 

jednotné výkladové linky, což v tomto případě znamená nejen zkoumání suverenity lidu an 

sich, ale i jejího projevování v podmínkách reprezentativní demokracie s „mezičlánkem“ 

politických stran. Stručně řečeno jde o to, jak se vlastně suverenita lidu projevuje, což má 

vztah k povaze mandátu, volebnímu systému, povaze politických stran, míře konsolidace 

stranického systému apod. Jelikož ovšem žijeme v době poněkud neusazené, nemůže 

disertační práce poznaný stav petrifikovat, protože se autorovi tak trochu vyvíjí pod rukama.    

Téma také nabízí možnost předvést schopnost práce s metodami a východisky 

politické a ústavní teorie (koncepty), politické a právní vědy (politické instituce, právní 

úprava, její intepretace a aplikace), historie (minulé děje), případně i politické a právní 

sociologie. Lze užít postupů kvalitativních i kvantitativních. V tom všem však lze také selhat. 

Nezdá se mi, že by se to autorovi disertační práce stalo. 

Původně jsem předpokládal, že práce bude vypadat poněkud jinak, tzn. že výklad o 

suverenitě lidu bude spíše stručným úvodem do rozboru zkoumaných stranických systémů, 

v nichž bude zjišťováno, co suverenita lidu prakticky obnáší v podmínkách vlády (početných, 

resp. nepočetných – proměnná přítomnosti „lidu“ ve stranách) politických stran: legitimizační 

mýtus, způsob generování státní moci, něco dalšího? T. Havel nicméně zvolil jinou proporci 

analýzy a učinil dobře. Z expozice tématu se stalo kvalitní, poučné a poučené pojednání o 

suverenitě lidu v historických zákrutách, což je přiměřenější oboru doktorského studia. Oba 

stranické systémy se tím pádem změnily z primárního objektu zkoumání spíše v objekt 

ilustrování postřehů obecné části práce, obsažené v kapitolách 2 a 3. Výkladu o stranických 

systémech účelně předchází kapitola o politických stranách, jejich typech a systémech, v níž 

je třeba si všimnout zvláště oddílu o vztahu politických stran k suverenitě lidu.  
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Zmíněný posun dobře dokládá, že disertační práce „je“ skutečně svého autora, a 

nikoliv školitele, jehož rolí bylo být připraven ku pomoci, číst a připomínkovat pracovní verze 

jednotlivých kapitol, zejména však urgovat a urgovat.           

Literatura k takto strukturovanému tématu je bezbřehá, čehož si je autor práce dobře 

vědom. Nemá tedy valného smyslu peskovat jej – při seznamu literatury čítajícím přes 160 

různojazyčných položek – za to, jaký titul ještě mohl zohlednit, protože při zohledňování 

dalších a dalších textů by se psaním toho svého nikdy neskončil. 

Velkou výhodou autorovou je živý jazyk, jenž mu umožňuje psát čtivý a dobře 

plynoucí text (bez chyb a překlepů), jakkoliv pojednávaný předmět nemusí být vždy úplně 

jednoduchý. Organicky využívá citací, někdy o fous delších, než je zvykem, ale dobře 

zapadajících do toho, co chce sám říci.  

Uzavřít mohu konstatováním, že T. Havel po mém soudu zvládl sepsání poměrně 

rozsáhlého odborného textu, promyšleně jej strukturoval, obsáhl a kreativně využil množství 

literárních titulů, k nimž přidal vlastní názory a komentáře. Disertační práce, z níž mohou bez 

problémů vzejít dva nebo tři odborné články, proto zaslouží být připuštěna k obhajobě.      

 

V Praze dne 7. dubna 2016  

 

             doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 

                školitel 


