
Resumé 
 

Nejen ústavními právníky, ale také politickými vědci je často zdůrazňováno, že oblast 

práva a politiky je v současnosti výrazně poznamenána neustále posilujícím postavením 

soudců. Ve své diplomové práci jsem se proto rozhodl popsat současné problémy, které 

s tímto jevem úzce souvisejí, nevyjímaje fenomén tzv. vlády soudců, soudcovského aktivismu 

a role ústavních soudů v moderních společnostech. V samém úvodu je třeba zmínit, že svoji 

práci jsem založil poznatcích obsažených v knize „Constitutional Courts and Democratic 

Values: A European Perspective“, jejímž autorem je Victor Ferreres Comella. Lze říci, že 

právě tato publikace momentálně nabízí patrně nejpodrobnější analytický popis 

centralizovaného modelu ústavního soudnictví. 

Moje diplomová práce sestává z úvodu, čtyř kapitol a závěru, přičemž v první kapitole 

je relativně podrobně popsán vývoj ústavního soudnictví v Československu počínaje 

dvacátými lety a konče vznikem České republiky v devadesátých letech 20. století. Zvláštní 

důraz je přitom kladen na období první republiky. V druhé části práce pojednávám o 

současných hlavních modelech ústavního soudnictví. Ve stručnosti jsou popsány model 

francouzský, americký a německý; soustředím se zejména na zvláštnosti, jimiž se vyznačují. 

V třetí kapitole se zaměřuji na fenomény tzv. soudcovského státu, vlády soudců a 

soudcovského aktivismu. Kladu si otázku, v jakém kontextu jsou tyto pojmy používány a jaký 

význam jim lze přisoudit. Je aktivismus soudců vždy negativním jevem a můžeme jej 

považovat výhradně za projev touhy soudců po moci? To je jedna z otázek, na něž se snažím 

najít odpověď. Je třeba dodat, že v rámci této kapitoly se soustředím také na problematiku 

interpretace v oblasti ústavního práva. V závěrečné části se pak koncentruji na některé 

politické a právní aspekty existence ústavních soudů, například jejich pravomoc a působnost, 

výběr ústavních soudců a problém publikace odlišných stanovisek.  

Dospívám k závěru, že v této oblasti se místo uspokojivého zodpovězení klíčových 

otázek objevují otázky nové, neméně problematické. Lze ústavní soudy vytěsnit z oblasti 

politiky? Jaká jsou nebezpečí související s jejich rozhodováním? A jaký je jejich přínos – 

mohou zvýšit kvalitu přijímaných politik? Je zřejmé, že také na tyto otázky lze odpovědět  

jednoznačně jen velmi těžko, což však přirozeně neznamená, že by nemělo smysl si je znovu 

a znovu pokládat.   

 


