
 

 

 

 

Oponentský posudek diplomové práce 

Mgr. Matěj Chytil: 

Zakazování politických stran – teorie a diskurz 

(práce má 59 stran;  dále obsahuje Seznam použité literatury a pramenů a Resumé česky a 

anglicky; byla odevzdána včas).  

Oponent diplomanta oceňuje již za dobře zvolené téma: jde o problematiku 

dosud málo zpracovanou, přitom svrchovaně (do budoucnosti) aktuální. Jeho 

přístup k citlivé otázce „bránící se demokracie“ je vyhraněný, což neznamená, 

že  vždy šťastně (jednoznačně) vyjádřený.  

Oponent se s tímto přístupem shoduje a oceňuje, že autor má na problém 

„silný názor“ (takový názor ovšem na jednom místě problematizuje: 

„Omezování činnosti politických stran tak nutně oslabuje společenský status 

quo…“ str. 24 dole.   To je příliš kategorický soud, v rozporu s celkovým 

vyústěním práce; navíc není jasné, co je „společenský status quo“. Je nebo není 

toto „oslabování“ na místě?  

Nemyslím si, že by v práci autor něco podstatného pominul, i když by bylo 

vhodné více se věnovat genezi konceptu a praxi „uzavřené plurality“ „třetí 

republiky“ (1945 – 1948). Například teoretizujícím úvahám Edvarda Beneše 

(chicagské přednášky, shrnuté v knize „Demokracie dnes a zítra“). Nešlo totiž 

jen o oportunitu představitelů těch politických stran, které se na takovéto 

„pluralitě“ při jednáních obou exilů v březnu 1945  Moskvě dohodly.   

Pro oponenta zůstává zbytečnou záhadou název práce “Zakazování…“, když 

diplomant na řadě míst ukazuje, že právní regulace domácí i zahraniční 

používají vesměs jiná, odstíněnější substantiva. Pokud tedy autor necituje, je 

jeho vlastní terminologie rozkolísaná. Jako kdyby chtěl vyjít vstříc laickému úzu, 

který bude patrně vždycky užívat substantivum „zákaz“, „zakazování“. Anebo je 



to proto, že autor mnohde přechází z dikce právnické a politologické do dikce 

uvolněnější, publicistické, ba někdy až novinářské? Takovéto „zlehčování“ 

kvalitě práce neprospívá, právě tak jako někdy zjevně jen subjektivní 

komentáře, „glosy“. Např. na str. 28: jsou oba judikáty NSS „jedním právním 

představením o dvou dějstvích“? Tato obrazivá dikce („představení“) budí 

dojem rafinované manipulace ze strany NSS. Podobně na str. 36:  NSS „…často 

dokončuje argumentaci způsobem „zjevně návodným“ – to je dobře nebo 

špatně (manipulativně)?  

Autor se pustil na poněkud tenký led i svými soudy nejen o tom, že všechny 

polistopadové mocenské konstelace – zřejmě z důvodů přízemně taktických, 

opatrnických – se vyhýbaly otázce „zákazu“ KSČ, ale také o tom, že (naznačuje 

autor) tak činily obmyslně, pokrytecky – včetně nejvyšších orgánů justice. 

Například podle autora se „NSS… mistrně vyhýbá jednoznačné odpovědi…“ (str. 

34). “Skrytost způsobu“, jakým se NNS vymezil…“ (str. 41), atd., atd.  Oponent 

vítá, že autor otázku legality KSČ nepřímo otevírá, nemyslí si však, že šlo o 

obmysly či pokrytectví, o snahy problém polistopadového působení KSČ nějak 

zastřít či vyloučit z debaty (oponent se ovšem může mýlit, i když on sám 

vždycky veřejně zastával názor, že KSČ je třeba „porážet ve volbách“ a nikoli 

„zakazovat“). Když už se autor k této otázce několikrát v různých souvislostech 

a s různou dikcí vrací, mohl by se odvážit vlastního soudu, pokud možno 

jednoznačného.  Na jiných místech naznačuje, že šlo o otázku „politickou“ – 

není však zřejmé, co to v kontextu jeho práce znamená. Že ústava a právní řád 

jdou před „politikou“ jednoduše stranou?  V čím zájmu? Jestli si to autor myslí, 

měl by to jasně říci. Proč by tomu tak nemohlo být? Jaký je či má být vztah mezi 

„politikou“ a „právem“ v otázkách, související s politickým stranictvím? 

Tyto a další podobné otázky jsou zajisté v práci právně-politologického 

charakteru zcela legitimní. Zajisté lze v  souvislostech s rozpouštěním Dělnické 

strany konstatovat, že „Pravá podstata ideologie objasněna nebyla“, avšak  

myslí tím autor komunistickou ideologii vůbec nebo ideologii jedné konkrétní. 

tj. normalizační či polistopadové KSČ?)?  

Oponent má na závěr tři otázky: jaká „zákonná zmocnění“ převyšovala moc 

politických stran před válkou? (str. 15);  v jakém smyslu či kým, čím „nikdy 

nebylo dovoleno“ Ústavnímu soudu posoudit jádro věci (str. 20); související 

otázka pak vyplývá z následujícího konstatování: „…lze vést debatu o tom, zda 



posuzování souladu činnosti strany s § 4 zákona o politických stranách při jeho 

jednoznačném ústavněprávním charakteru nemá příslušet Ústavnímu soudu, 

hledání takové odpovědi nemůže být v intencích této práce“ (str. 30). Proč 

nemůže? To není jasné: co autorovi znemožňuje takové posuzování?  

Dílčí pochybnosti o tom, jak to či ono autor vlastně myslí, rozptyluje naštěstí 

velmi vydařený, hutný a přesvědčivý závěr. Jeho dikce je jednoznačná, koncizní, 

jazyk ukázněný. Lze říci, že tu finis coronat opus.  

Přes dílčí výhrady, týkající se rozkolísané použité dikce, oponent s uspokojením 

konstatuje, že diplomant by musel neobstát při ústní obhajobě, aby si zasloužil 

horší hodnocení než „výborné“.  

 

V Praze, 25. října 2015                                        ………………………………………. 

                                                                                        Doc. Petr Pithart 


