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Diplomová práce Matěje Chytila se zabývá důležitým aktuálním tématem – rozpouštěním 

politických stran a související judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozhodnutí Dělnická strana 

I a Dělnická strana II) a Evropského soudu pro lidská práva (rozsudky Refah Partisi proti Turecku a 

Herri Batasuna a Batasuna proti Španělsku). Shrnuta je politická diskuse o možném zákazu KSČM. 

Toto ústavněprávní téma je zasazeno do trojího kontextu – historie českého politického 

stranictví, analýzy soudního a politického diskursu o rozpouštění politických stran a právně- a 

politickofilosofického konceptu bránící se demokracie.  

 Diplomant navazuje na svoji diplomovou práci na FF UK o diskursu zakazování politických 

stran, na základě které shrnuje zrod antikomunistického diskursu po roce 1989 (kap. 2.4.1). Ukazuje 

dále, jak diskurs rozsudků Nejvyššího správního soudu je významně rozhodnutími Evropského 

soudu pro lidská práva a právě konceptem bránící se demokracie, přičemž k antikomunistickému 

diskursu se odkazuje jen nepřímo (kap. 4.1.3 a 4.2.1). V politické a žurnalistické debatě o možném 

zákazu KSČM z roku 2010 se tyto dva diskursy naposledy setkávají, s tím, že „jeden 

z charakteristických diskurzů české polistopadové veřejné debaty tak skončil nikoli vlastním 

vyčerpáním, ale závazným rozhodnutím soudu v jiné kauze“ (str. 42), což je zajímavý poznatek, 

s nímž lze souhlasit. 

Pro ojedinělé rozsudky, kdy ESLP shledal rozpuštění politické strany souladným s Evropskou 

úmluvou, diplomant zdůrazňuje specifický politický kontext – střet islamismu a sekularismu 

v Turecku, boj s terorismem ve Španělsku. Ten ztěžuje jednoduché analogické používání této 

judikatury na případy v jiných státech. 

Závěrečná kapitola o pojmu bránící se demokracie o pohledu Carla Schmitta na politické 

strany ústí v závěr, že koncept bránící se demokracie je úzce propojen s doktrínou materiálního 

jádra ústavy a že odkazy na koncept bránící se demokracie jsou relativně zavedenou součástí 

ústavněprávní argumentace soudů. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci i svým rozsahem (54 stran vlastního 

textu), formální úpravou a řádným užíváním citací a odkazů. Opírá se o slušný rozsah české i 

zahraniční odborné literatury a judikatury. Je čtivá a jazykově v zásadě bezchybná. Vazba mezi 

konceptem bránící se demokracie a judikaturou ohledně rozpouštění politických stran mohla být o 

něco více propracována, stejně tak mohl být systematičtěji představen politickofilosofický základ 

pro současnou i případně budoucí judikaturu k rozpouštění politických stran.  

Při obhajobě by diplomant mohl pouvažovat o důsledcích judikatury Nejvyššího správního 

soudu a Evropského soudu pro lidská práva, zejména s ohledem na možnost (a třeba i vhodnost) 

rozpouštění politických stran, vyjadřujících odpor vůči cizincům za použití různých verbálních i 

neverbálních prostředků, symbolů a akcí. Lze stanovit hranici přípustného chování? Pomůže nám 

v tom koncept bránící se demokracie? 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím stupněm velmi dobře.  

   

V Praze dne 26. října 2015.  
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