Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Petry Havlíčkové.
Diplomová práce Bc. Petry Havlíčkové nese název – Institut prezidenta
republiky v ČR a ST v letech 1993 – 2017. Napsána je na 86 stranách textu.
Práce má ucelenou, promyšlenou strukturu. Skládá se z Úvodu (2 s.), 2. – 5.
kapitoly, obsahem kterých je institut prezidenta v politickém systému ČR a SR,
volby prezidenta, ústavní postavení a pravomoci prezidenta a přehledné
srovnání (25 s.), 6. kap. Reálné využití pravomocí (25 s.), 7. kap. Mediální obraz
prezidentů (21 s.), 8. Veřejné mínění a popularita stávajících prezidentů (9 s.),
Závěru (4 s.), Seznamu použité literatury (2 s.) a Příloh (14 s.).
Diplomantka si zvolila jedno s klasických a tradičních politologických témat –
rozbor konkrétního elementu politického systému v určitém státě a komparaci
se stejným elementem v jiném státě – v dané práci je to institut prezidenta ve
dvou sousedních a blízkých státech – České a Slovenské republice. Zajímavost a
aktuálnost dané DP vyplývá zejména z faktu, že se blíží prezidentské volby v ČR
a v době dokončování DP probíhala volební kampaň. Výhodou a pozitivem dané
práce je to, že autorka mohla navázat a vycházet ze své bakalářské práce.
Cílem práce bylo, jak diplomantka v Úvodu píše - srovnat postavení prezidentů
České a Slovenské republiky v letech 1993 – 2017. Úvodní kapitoly jsou
věnovány obecnému vymezení institutů a postavení prezidentů dané ústavními
zákony, dále pravomocem prezidentů obou republik. Poté autorka
charakterizuje a popisuje prezidentské volby a jejich průběh v uvedeném
období v obou republikách. Největší přínos autorky ke zkoumané problematice
spatřuji ve dvou závěrečných kapitolách, kde rozebírá aktuální otázky reálného
využití prezidentských pravomocí, mediálního obrazu prezidentů a vztahu
veřejného mínění k současným prezidentům. Diplomantka pro přehlednost
hojně využívá grafů a tabulek, řadu kterých sama vytvořila.
Po formální stránce daná DP splňuje požadavky kladené na tento typ prací.
Diplomantka ve své práci prokázala dlouhodobější a hlubší zájem o zkoumanou
problematiku a dobré zvládnutí základů vědecké práce.
Závěr : Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce
v příslušném oboru.
Otázky k obhajobě : 1. Popište možnosti využití DP ve výuce.
2. Jak se díváte na opakující se názory některých laiků i
oborníků, že zavedení přímé volby prezidenta nebylo správné, mj. ve vztahu
k postavení a pravomocem prezidenta v parlamentním systému
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