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 Slečna Petra Mládková předložila diplomovou práci na téma "Zrušení politické 

strany". Svou diplomovou práci rozdělila do šesti částí doplněných o úvod a závěr. Ve své 

práci si autorka sice nevytýčila výslovně žádný cíl, ale je zřejmé, že se chce zabývat zejména 

současnou situací v České republice. 

 

 V první části se autorka věnuje ústavnímu postavení politické strany, ve kterém 

autorka stručně, ale jasně provádí základní vstup do problematiky, když kromě samotné 

definice politických stran pojednává o vzniku a rozpuštění politických stran. 

 

Ve druhé kapitole se autorka věnuje pokusu o definici pojmu extremismus a následně i 

radikalismus. U obou termínů pracuje autorka zejména s politologickou literaturou a zejména 

své pojednání staví na dělení extremismu na pravicový a levicový. Jako samostatnou kategorii 

označuje extremismus neonacistický, což je činěno sice s obšírným popisem dnešních hnutí, 

ale chybí zde jednoznačné historické ukotvení tohoto proudu a z toho i pramenící jeho 

možnou pozici na pravolevém politickém spektru. 

 

Obdobně se autorka věnuje pouze okrajově extremismu náboženskému a 

nacionálnímu, kdy oba extremismy určitým způsobem staví na okraj, oproti ostatním formám, 

které více popisuje. U náboženského extremismu bych si dovolil polemizovat s tím, že se 

jedná o problém hlavně  sekt, naopak se domnívám, že se autorka mohla více věnovat 

nacionálnímu a náboženskému extremismu v Evropě v jeho historické perspektivě. 

 

Jestliže se autorka nejdříve věnuje extremismu pak následně chce se zabývá 

konceptem obranyschopné demokracie. Kdy jej autorka definuje nejdříve teoreticky a pak se 

snaží tento koncept popsat v praxi, zejména na příkladu ČR. Autorka klasifikuje českou 

republiku jako stát na pomezí antifašistického a liberálního přístupu, kdy se snaží svůj názor 

potvrdit na příkladech proti extrémistické politiky státu. Autorka sice vyjadřuje svůj názor na 

komunistickou stranu, ale zde se jedná o okrajovou poznámku vzhledem k jedné samostatné 

kapitole. 

 

Následuje analýza judikatury ESLP ve věcech politických stran, ve které se autorka 

věnuje zejména posuzování politických stran ze strany ESLP,  a tím i  stanovení kritérií pro 

možné postupy národních soudů tak, aby byly v souladu s Evropskou úmluvou. Na rozdíl od 

předchozí části této kapitoly je část věnovaná ESLP velmi kazuistická a je nutno poznamenat, 

že ne zcela koncepčně zapadá do konstrukce této kapitoly. Nicméně se jedná o poměrně 

zdařilou část práce. 

 

V kapitole věnované České republice se autorka nejdříve pouští do historického 

vývoje, který je spíše politickou zkratkou než hodnocením situace v ČSR až ČR. Autorka 

používá učebnicová hodnocení politických stran a zcela na okraj svého pojednání staví právní 

aspekty existence a rušení politických stran, ať již je to v rámci ČSR, kde se jedná o kusou 



informaci ohledně německých stran a strany komunistické, nebo ať to situace po nastolení 

protektorátu a po únoru 1948. 

 

Kapitola je dále rozvedena popisem případu Dělnické strany, který je obsáhlý, ale 

hodně popisný. Zajímavější je autorčina úvaha na téma zákazu KSČM, kdy se autorka snaží 

shromáždit názory na zákaz této strany. Škoda, že autorka nijak nekomentuje stanovisko 

Ministerstva vnitra v této věci, nebo že autorka neprovedla analýzu činnosti této strany ve 

světle jí naznačené judikatury ESLP a judikatury NSS. 

 

V poslední kapitola pak autorka popisuje vybrané případy v některých evropských 

státech, která je spíše přehledem než hlubší analýzou. 

 

Předložená práce slečny Petry Mládkové je prací napsanou srozumitelným jazykem, 

přičemž bohužel celkově dobrý dojem je pokažen některými nedodělky či přílišným 

zjednodušováním.   

 

Diplomantka prokázala schopnost pracovat s vědeckými prameny, a to i 

s cizojazyčnými prameny Z hlediska obsahu práce, je třeba ji hodnotit jako popisnou s 

určitými analytickými úseky. Práce vykazuje shodu 0% s jinými pracemi v systému Theses.cz 

 

Diplomová práce slečny Petry Mládkové splňuje všechny požadavky kladené na 

vědeckou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.  Zároveň bych rád, aby se diplomantka 

v rámci své obhajoby vyjádřila k možnému zákazu KSČM v perspektivě rozhodnutí NSS. 

 

V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byla práce hodnocena stupněm výborně. 

 

 

V Plzni dne 24. dubna 2012 

 

 

 

 

 

JUDr. Tomáš Pezl 
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