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Suverenita parlamentu: podstata, vývoj a 
důsledky pro přezkum normotvorby 

 
 
 
(rozsah práce 63 stran, seznam zkratek, přehled precedentů,  
4 str. bibliografie, český a anglický abstrakt (summary), klíčová 
slova)   
 
Práce byla v elektronické i vytištěné podobě odevzdána včas.  
 
Autor se s překvapivou (u diplomové práce) suverenitou a s 
přesvědčivým porozuměním ponořil do občas i velmi subtilních 
britských diskuzí napříč desetiletími na téma možností soudního 
přezkumu normotvorby parlamentu. Ze všech stran rozebírá 
postoje britských právních filosofů, politologů a právníků 
k otázce, jak chápat suverenitu nejvyššího normotvorného orgánu 
v zemi ve vztahu k tamní soudní moci. Na některých místech 
jakoby sám do těchto diskuzí nenápadně vstupoval, což svědčí o 
mimořádném porozumění („vcítění“) britskému způsobu právního 
myšlení a zajisté také vynikající znalosti jazyka. Přitom si autor 
dokáže zachovat odstup a jemně, občas se zrnkem vtipu, naznačit 
pochybnosti, nedůslednosti v argumentaci. Míra autorova 
zasvěcení do problematiky je tedy imponující. Oponent tak nemá 
co oponovat, namítat, vyčítat. 
 
Od diplomové práce se neočekává pedagogická či osvětová 
působnost, aby kdyby byly takové nárok vzneseny, práci by 
prospělo důkladněji vysvětlit význam některých pojmů, takových, 
které ve zdejším prostředí a vůbec na kontinentě mohou 
znamenat něco jiného než v diskuzích Britů. Autor se však zřejmě 
do té míry „zapojil“ do diskuzí, že už necítí, jak se vzdálil zdejším 
možnostem jejich chápání. To však není ani v nejmenším výtka.  
Možná by pak práce zasluhovala i úvodní kapitolku, zasvěcující 
čtenáře do britského právního a politického systému právě 



s ohledem na pojmy, které jsou na kontinent nesnadno 
přenositelné. To však jen poznámka na okraj – samozřejmě, že to 
není legitimní požadavek na diplomovou práci.  
 
Zajímavé by bylo zamyšlení (kdyby se autor na čas „vynořil“ ze 
světa britského myšlení) nad tím, jaká – zajisté jen nepřímá -  
poučení z problematiky napětí mezi dvěma mocemi plynou pro 
současné diskuze o „soudcokracii“. Ovšemže i to by bylo nad 
legitimní očekávání od diplomové práce.  
 
Snad je zřejmé, že všechny tyto oponentovy moje „nároky navíc“ 
jsou inspirovány kvalitou a věrohodností práce, nikoli jejími 
nedostatky.  
 
Co by však práci legitimně slušelo, to je ještě jedna důkladnější 
revize pravopisu – nejde však o žádné velké chyby.  
 
Bez zaváhání navrhují hodnotit práci jako výbornou.  
 
 
V Praze, 12. 10. 2013                      
                                                               Doc. JUDr Petr Pithart 
 
 
 
 
 


