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Téma: Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první 

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

Přítomni: Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., předseda komise, Prof. JUDr. PhDr. 

Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., doc. JUDr. František 

Cvrček, CSc., členové komise, doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h.c. , oponent, doc. 

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

Omluven: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., oponent - omluven 

 

Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a konstatoval, že byly 

splněny všechny podmínky ke konání ústní obhajoby, včetně publikování práce. 

Poté doktorand přednesl úvodní slovo a představil svou práci. Hovořil o způsobu 

zpracování práce a jejím pojetí a uvedl hlavní problémy, které v práci řešil. 

Doktorand se v úvodním slově dále podrobně zabýval strukturou práce a zmínil 

obsah jednotlivých kapitol. 

 

První oponent doc. Pithart doporučil práci k obhajobě. V rozsáhlém posudku 

ocenil kvalitu práce, i když zmínil absenci důkladnější srovnávací schématické 

analýzy. Oponent povzbudil autora k  navazování na dosavadní práci, kterou si 

otevřel velké téma pro další vědecké bádání. Dále se věnoval zamyšlení nad 

pojmem lid ve vztahu k pojmu populismus. 

      

Druhý oponent prof. Holländer předložil kladný posudek, který přečetl z důvodu 

jeho omluvy z obhajoby předseda komise prof. Gerloch. V posudku vyslovil 

otázky k obhajobě, na které doktorand odpověděl. 

 

Uchazeč reagoval na dotazy a připomínky oponentů, v nichž se nevyhnul reflexi 

krize současného státu a otázce etnického zakotvení pojmu lid. 

 

Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel doc. Kysela (k osobě doktoranda, 

k jeho pracovnímu vytížení a věcně k práci a jejímu zpracovávání), prof. 

Gerloch (k problematice dvojího občanství a identifikaci se státem, k 

partiokracii) a doc. Cvrček (k politickým stranám na regionální úrovni). 

V závěru všeobecné rozpravy se vyjádřil doktorand k problému přeběhlictví a 

úřednickým vládám. 

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 6/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D. 

          

 Zapsala:    Alexandra Hochmanová 



 

 

 

 

 


