
Posudek diplomové práce Dalibora Zapletala 

Britský ústavní systém v kontextu evropského práva: minulost, 

současnost, budoucnost. 

 

1) Posuzovaná diplomová práce se týká vysoce aktuálního, složitého, zcela 
nového a ojedinělého problému, navíc problému s otevřeným koncem. 
Než bude práce obhajována, může dojít ještě k událostem, které vytvoří 
v problému „brexit“ zcela novou situaci. Rukopis práce byl totiž ukončen 
3. prosince 2018 a poslední pramen v ní použitý je z listopadu 2018. 
 
Autor v Úvodu poznamenává, že chce „ukázat, jak vlastně funguje 

ústavní právo za Lamanšským průlivem“, shrnout nejpalčivější ústavní 
problémy, související s vystoupením země z EU a naznačit alternativy 
jejich řešení. Už toto pojetí hodnotím velmi kladně, neboť je přímo 
spojeno se Závěrem práce, ve kterém autor přehledně koncentruje 
odpovědi na otázky, které si v Úvodu položil.  
 

2) Osnova práce je promyšlená, vyplývá už z podtitulku názvu („minulost, 

současnost, budoucnost“). Je proporčně vyvážená, komplexní, přičemž 
vzhledem k rozsahu problémů které řeší, není vlastně rozsáhlá.  Svědčí to 
o teoretickém zázemí, dokonalé orientaci a všestrannosti přípravy autora. 
 
Jen málokterý exit členského státu EU by mohl být tak komplikovaný, 
jako exit Spojeného království. A to nemluvíme o vývoji a významu Velké 
Británie v dosavadních dějinách EU, o jejím ekonomickém a politickém 
vlivu a tím i mimořádně silné pozici zejména po přijetí Lisabonské 
smlouvy ve smyslu protiváhy mnohdy dominantních mocností Německa 
a Francie. Bez Velké Británie nebude Unie už tím, čím je, resp. byla.  
 

3) V diplomové práci je na začátku přehledně a výstižně charakterizovaná, 
historicky se vyvinuvší, mimořádně komplikovaná ústavní situace Velké 
Británie (Rule of Law, Supremacy of Parliament), nedělení zákonů podle 
jejich právní síly, ale současně Common law, ústavní konvence, 
precedenty, devoluce (decentralizace) – specifická legislativní autonomie 
Skotska, Walesu a Severního Irska, institut konzultativního referenda aj. 
 
Na rozdíl od ostatních členů EU, neexistuje oficiální kodifikované britské 
ústavní právo (jako souhrn právních norem nadaných vyšší právní silou), 



ale ústavní systém v širším slova smyslu, specificky britský ústavní 
konstitucionalismus. Autor diplomové práce proto vychází z toho, že 
konformismus a prolínání s evropským právem (a tedy i současně 
rozchod v rámci tohoto dualistického systémem) vyžaduje zcela nové 
přístupy, kompromisy z obou stran a flexibilní přístup k jakoby 
nezrušitelným, imanentním principům, na nichž je založena teorie 
konstitucionalismu. Jde však též o vztah Unie k Británii (tedy hledání 
důstojné „kohabitace“ a je to situace těžko řešitelná. A to se autor 
soustředil jen na ústavněprávní kontext brexitu s evropským právem.  
Politických důsledků se dotýká jen v případě evidentně nutných. Proto 
také, pokud jde o hospodářské a finanční souvislosti a důsledky brexitu, 
zůstává jen u náznaku toho, čemu odpůrci brexitu říkají economic 

destruction a přidržuje se většinově právního hlediska. 
 

4) Téměř polovinu posuzované diplomové práce tvoří její třetí část „Quo 

vadis Spojené království?“. Sám autor potom konstatuje předkládaném 
Závěru, že psaní o brexitu stran jeho právního aspektu je vcelku riskantní 
podnik s ohledem na dynamický vývoj událostí. 
 
Diplomová práce obsahuje přehled (ne)možností řešení se 
zvláštním přihlédnutím ke třem konkrétním oblastem zkoumání. Jsou to: 
1) základní lidská práva, 2) uzavírání mezinárodních dohod, 3) devoluce.  
V podstatě kalkuluje se dvěma základními možnostmi, s prvně 
jmenovanou pak více: a) Dohoda s EU schválená Parlamentem (s určitou 
flexibilitou změn včetně tzv. backstopu, pokud jde o irský problém 
hranic), b) „tvrdý exit“. Všímá si však i jiných, méně tvrdých možností, od 
možnosti odkladu oznámení o odchodu (jakéhosi dočasného pozastavení 
čl. 50 SEU), odvolatelnosti notifikace, nového referenda (autor pokládá 
za velmi nepravděpodobné) až po úplné odvolání brexitu. Naznačuje také 
jisté možné změny v samotné EU, s čímž ovšem vyčpělý imperiální 
přístup - vae victis - špiček EU asi nepočítá. 
 

5) Po formální stránce je posuzovaná diplomová práce dokonalá. Struktura 
práce, její přehlednost, členění kapitol, estetická forma, stylistická 
stránka, rozsáhlý poznámkový aparát, důsledná redakční korektura, to 
vše je nutno hodnotit kladně.  

Zejména je však třeba poukázat na mimořádně obsáhlý seznam použitých 
zdrojů. V tomto rozsahu a členění je to seznam vysoce přesahující 
obvyklé odkazy diplomových prací na použité prameny a literaturu. Jde 



spíš o rozsah (se kterým podle poznámkového aparátu diplomant 
evidentně pracoval) odpovídající rigorózní práci. 

6) Závěr: Posuzovaná diplomová práce je na úrovni, která svým specifickým 
charakterem analýzy aktuálního neukončeného procesu brexitu splňuje 
všechny podmínky kladené na práce tohoto typu. Nechci předčasně 
uzavírat proces obhajoby této práce (předmětem obhajoby by asi měly 
být zejména problémy uvedené v části 4 tohoto posudku), ale dovolím si 
už teď navrhnout výsledné hodnocení stupněm v ý b o r n ě.  

 

3. ledna 2019                                                                    Doc. Ján Gronský 

                                                                                       vedoucí diplomové práce 

 

 

 

   

     


