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Posudek na dizertační práci 
Viera Knutelská – Institutional aspects of the democratic deficit: The role of national 
parliaments in EU matters 
 
 
Předložená dizertační práce se zabývá zapojením národních parlamentů členských států EU 
do kontroly záležitostí EU. Věnuje přitom souběžnou pozornost dvěma rovinám tohoto 
zapojení: národní rovině, soustředěné kolem vztahu národní parlament a jemu odpovědná 
národní vláda a její evropská politika, a evropské rovině, kde národní parlamenty kontrolují 
evropské instituce a vzájemně spolupracují.  
 
První kapitola práce předkládá teoretický a metodologický rámec celého výzkumu. Přitom se 
soustředí na otázku demokratického deficitu EU. Nabízí přehled dosavadní diskuse o tomto 
deficitu. Upozorňuje na to, že v současnosti bývají uváděny různé aspekty demokratického 
deficitu EU. Vedle diskuse o demokratickém deficitu první kapitola vychází i z dalšího 
obecného východiska – přístupu mnohoúrovňového vládnutí.  
 
Druhá kapitola se zabývá evropskou úrovní parlamentní kontroly evropských záležitostí.  
Věnuje se kolektivní kontrole, tedy kontrole postavené na vzájemné spolupráci národních 
parlamentů. Toto téma konkrétně zkoumá na pozadí patrně nejvýraznější kolektivní 
pravomoci parlamentů, tedy jejich práva posuzovat, zda legislativní návrhy předkládané 
Evropskou komisí nejsou v rozporu s principem subsidiarity. Autorka  v této části své práce 
předkládá jednu z prvních analýz tzv. „testů“ subsidiarity, které národní parlamenty mohou 
provádět v důsledku změn zavedených Lisabonskou smlouvou. Využívá přitom data týkající 
se všech 27 členských států EU, zejména z databáze IPEX. 
 
Třetí kapitola se zaměřuje na individuální kontrolu. Posuzuje míru této kontroly 
prostřednictvím analýzy jednoho konkrétního indikátoru, konkrétně využívání tzv. posuzovací 
výhrady (scrutiny reserve). V tomto směru práce usiluje o doplnění rozsáhlého množství 
existujících studií jednotlivých kontrolních systémů, které se však často orientovaly na 
hodnocení jednotlivých systémů z hlediska jejich formálního nastavení.  
  
Čtvrtá kapitola nabízí podrobné srovnání kontrolních systémů tří vybraných „nových“ 
členských států EU, konkrétně České republiky, Polska a Slovenska. Výběr těchto zemí je 
zřejmý – o „nových“ členských státech toho bylo v souvislosti s parlamentní kontrolou 
evropských záležitostí napsáno podstatně méně než o původní „patnáctce“. Přitom zkoumá 
jak formální institucionální design těchto systémů, tak jejich působení v praxi. Informace o 
praktickém působení vycházejí z polostrukturovaných rozhovorů s úředníky parlamentní i 
vládní administrativy v příslušných zemích. 
 
Dva hlavní (podle mého soudu) závěry práce jsou následující. Za prvé, národní parlamenty 
vykazují ochotu a schopnost provádět kolektivní kontrolu. Jsou si vědomy toho, že kolektivní 
kontrola představuje jednu z jejich klíčových funkcí, mají možnost vzájemně získávat 
informace o svém působení. Co však zůstává stále relativně omezeno je jejich schopnost 
společně ovlivnit rozhodovací proces EU. Za druhé, formální pravidla mají malý vliv na 
skutečné působení a vliv jednotlivých parlamentů, jak ukazuje analýza používání 
„posuzovacích výhrad“, tak podrobné studie tří vybraných parlamentů. V používání výhrady 
není žádný systematický rozdíl mezi „dokumentově-založenými“ a „mandátovými“ systémy. 
Na domácí úrovni pak mají podle autorky kapacity parlamentu a jeho komunikace s vládou 
větší dopad než formální nastavení kontroly. 
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Dizertační práce Viery Knutelské vykazuje některé výrazné klady. Práce vychází z určitých 
teoretických a metodologických východisek, která jsou i objasněna. Autorka v práci dobře 
reflektuje současný stav výzkumu. Práce má bezpochyby originální cíle. Výzkum kolektivní 
kontroly byl dosud omezen. Rovněž k praktickému působení českého, polského a slovenského 
parlamentu v oblasti záležitostí EU toho nebylo mnoho napsáno. Originální však nejsou pouze 
cíle práce, originální a hodnotné jsou i její zjištění. Propracováním konkrétních postupů pro 
analýzu zvolených cílů a vlastním sběrem původních empirických dat přináší tato práce nové 
a zajímavé informace o parlamentní kontrole evropských záležitostí.  
 
Pokud se týče slabších stránek práce, lze vnést dvě podstatnější připomínky, které spolu 
souvisejí: 
 
1) První připomínka se týká operacionalizace jednotlivých typů parlamentní kontroly, včetně 
jejich praktického fungování, a s tím souvisejícím rozsahem a významem dat, které autorka 
shromáždila a využívá. Jak bylo uvedeno, práce se především snaží porovnat institucionální 
design individuálních kontrolních systémů a jejich působení, aktivitu a vliv v praxi. Je zjevné, 
že hodnocení kvalitativního fungování těchto systémů (toho, o jaký typ kontroly jde) ani míry 
jejich aktivity a vlivu se neobejde bez vymezení určitého počtu konkrétních indikátorů a 
shromáždění k nim se vážících dat. Konkrétní indikátory a data, které jsou v práci využívány, 
jsou však poněkud omezené:  
 
a) na úrovni všech 27 členských států v práci vystupuje jako jediný indikátor praktického 
fungování kontroly uplatňování posuzovacích výhrad. To lze do značné míry pochopit, 
protože srovnatelná a měřitelná data týkajících se všech členských států se obtížně shánějí. 
Zůstává však otázkou, do jaké míry lze na základě toho jediného indikátoru posuzovat 
celkového fungování jednotlivých kontrolních systémů. 
 
b) V případě tří podrobněji zkoumaných členských států autorka vymezila širší soubor kritérií 
fungování jejich kontrolních systémů. Tato kritéria se však tolik netýkají hlavních dimenzí a 
atributů jednotlivých systémů (mezi které patří např. rozsah agendy – systematické 
posuzování navržených legislativních aktů a s nimi souvisejících národních vyjednávacích 
pozic; typy a množství výstupů – stanovisek k předloženým aktům a vládním pozicím), ale 
spíše jejich vedlejších aspektů (velikost výborů a administrativního aparátu, způsob výběru 
projednávaných záležitostí, účast představitelů parlamentů na vládním koordinačním 
mechanismu).  
 
Celkově tedy existuje tedy určité pnutí mezi výše uvedenou ambicí práce na jedné straně a 
rozsahem a relevancí indikátorů a shromážděných dat na druhé straně. 
 
2) Druhá, související připomínka se pak týká závěrů práce. Jeden z hlavních závěrů – že 
formální design má malý vliv na skutečné fungování parlamentů – nepovažuji z výše 
uvedeného důvodu až za tolik přesvědčivý. Ve vztahu ke všem 27 členských států – 
posuzovací výhrada je pouze jedním z nástrojů parlamentní kontroly a je tedy otázkou, do 
jaké míry lze z jejího využívání vyvozovat obecné závěry o fungování celého systému. Ve 
vztahu k ČR, Polsku a Slovensku – dokázat rozdíl mezi institucionálním designem a 
praktickým fungováním systémů, na který práce poukazuje, by bylo možné pouze 
posouzením klíčových indikátorů jednotlivých typů kontroly a s nimi souvisejících dat 
(způsob projednávaní návrhů legislativních aktů a souvisejících národních vyjednávacích 
pozic a jejich množství, typy přijímaných stanovisek a jejich množství, apod.). Jak však bylo 
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poukázáno výše, práce se soustředí na jiné, z mého pohledu vedlejší indikátory. Přitom 
existující analýzy ukazují, že fungování uvedených systémů do značné míry vychází z toho, 
jak byly tyto systémy formálně nastaveny. Český systém odpovídá „dokumentově-
založenému“ (malá frekvence schůzek, práce s vybranými legislativními návrhy), slovenský 
„mandátovému“ (zaměření na vyjednávací pozice vlády a upozadění legislativních návrhů) a 
polský kombinuje obojí. Skutečné působení parlamentů a institucionální design se 
v uvedených zemích tedy spíše shodují, než že by byly v rozporu. 
 
Tyto připomínky nicméně nic nemění na mém výše uvedeném konstatování, že práce Viery 
Knutelské představuje kvalitní dizertační práci, která splňuje nároky kladené na dizertační 
práce a kterou doporučuji k obhajobě. 
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