
Abstrakt 
     Cílem této práce je podat analýzu postavení Nejvyššího soudu v politickém systému 

Spojených států amerických a dále pojednat o vlivu rozhodování této instituce pro politický 

proces v zemi. Otázkou, na kterou by tato práce měla nalézt odpověď, je to, zda je Nejvyšší 

soud ve Spojených státech amerických institucí více politického charakteru než je tomu u 

obdobných institucí ve Velké Británii a na evropském kontinentu a do jaké míry jeho 

rozhodování ovlivňuje politický proces v zemi. V souvislosti s tím jsou také zdůrazněny 

klíčové faktory, které determinovaly jeho postavení a předurčily odlišný vývoj oproti Evropě.   

      V úvodní kapitole jsou načrtnuty základní charakteristiky anglosaské tradice ústavního 

soudnictví, která se nejvýznamnější měrou podílela na koncipování postavení Nejvyššího 

soudu ve Spojených státech amerických. Tato je porovnána s tradicí kontinentální Evropy, 

přičemž mým záměrem je především odlišit oba koncepty a upozornit na podstatné rozdíly 

mezi nimi. V této kapitole jsou zdůrazněny také faktory, které se rozhodující měrou podílely 

na odlišném vývoji ústavního soudnictví na americkém a evropském kontinentě. 

      Následující kapitola je věnována postavení Nejvyššího soudu v americkém systému, který 

byl koncipován jako systém brzd a protivah, ve kterém se jednotlivé složky moci mezi sebou 

navzájem vyrovnávají a omezují tak, aby ani jedna z nich nemohla koncentrovat vetší 

množství neomezených pravomocí, které by předpokládanou rovnováhu vychýlily. V této 

kapitole by jsou nastíněny hlavní teoretické myšlenkové proudy, ze kterých vycházeli tvůrci 

americké ústavy při koncipování soustavy institucí, které měly zajistit pokud možno co 

nejlepší fungování státu.  

      Následující dvě kapitoly pojednávají o politickém charakteru Nejvyššího soudu a 

významu jeho rozhodování pro politický proces ve Spojených státech amerických a tvoří 

samotné jádro této diplomové práce.  

    V první z těchto kapitol by jsou načrtnuty základní charakteristiky, kterými se instituce 

Nejvyššího soudu ve Spojených státech amerických odlišuje od obdobných orgánů na 

evropském kontinentě, a to především s ohledem na ustavování jeho členů, procesu jejich 

výběru a následně také jejich samotného působení ve funkci, které je nejvýrazněji vyjádřeno 

při samotném rozhodování sporů. Rozhodování soudu a jeho vliv na politický proces v zemi 

je potom tematicky rozčleněno do několika oddílů. Tím prvním je oblast rasové segregace, 

která prakticky během celé americké historie představovala vysoce politické téma.  



 Druhý oddíl pojednává o vlivu soudních rozhodnutí na federální uspořádání státu a 

zaměřuje se na klíčové doktríny, které soud svým rozhodováním v této oblasti vytvořil, čímž 

se určitou měrou podílel na efektivním fungování federální republiky.  

 Poslední oblastí, kterou se práce zabývá, je potom problematika klíčových 

celospolečenských otázek, ke kterým Nejvyšší soud zaujímá svá stanoviska. Jedná se zejména 

o otázku sňatků osob stejného pohlaví a legalizaci umělého ukončení těhotenství. 

Problematika výše zmíněných celospolečenských otázek je pro americkou společnost 

naprosto zásadní a vytváří konfliktní linie mezi politickými stranami a také zájmovými 

sdruženími. Nejvyšší soud se ve svém rozhodování mnohokrát vyjádřil k těmto otázkám a měl 

tak výrazný vliv na jejich vnímání ve společnosti a potažmo na celý politický proces. 

    Tato práce vychází především z americké literatury a důležitý pramen představují samotná 

rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich odůvodnění.  
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