
Posudek vedoucího diplomové práce Radka Píši  
„Suverenita parlamentu:  

podstata, vývoj a důsledky pro soudní přezkum normotvorby“  
 

1. Radek Píša ve své diplomové práci zúročil dlouhodobé promýšlení samostatně 
zvoleného tématu, jehož dílčími plody byly mj. práce obhajované v rámci SVOČ. Ač to 
z názvu přímo neplyne, pojednává o suverenitě britského parlamentu, což je téma 
pozoruhodné možností prezentovat klasické téma v podmínkách značně odlišných ve srovnání 
s dobou svého vzniku. Prolínají se zde roviny právní a politická, včetně místa argumentů 
politické teorie a politické vědy v právu, řeší se otázka fakticity, vztah parlamentu a soudů, 
dopad evropské integrace na ústavní systémy členských států apod. Právě výslovný zřetel 
k roli soudů byl důvodem zařazení finální diplomové práce do řešení letošního projektu 
studentského specifického výzkumu (SVV) zdejší katedry. 

 
2. Diplomanta znám osobně řádku let, považuji jej za velmi vzdělaného a hloubavého 

studenta s badatelským potenciálem, pročež jsem jej rád opakovaně přibíral mezi řešitele 
SVV a ostatně i rád vedl tuto diplomovou práci. Měl jsem možnost pozorovat její vznik 
v různých stadiích a připomínkovat ji, svou roli však považuji za marginální – práce je 
vskutku autorským textem Píšovým. Patrné je to ostatně na specifickém jazyce, resp. 
specifickém humoru autorově. A bohužel rovněž v nemalém počtu překlepů, ba i 
gramatických chyb. Vyzrálosti práce napomohly její prezentace, jež vyústily v různé náměty, 
na něž autor reagoval. Práce se rovněž stala srozumitelnější, jakkoliv na některých místech i 
v tomto ohledu ještě existují rezervy. 

 
3. Po formální stránce diplomová práce vyhovuje stanoveným parametrům. Má téměř 

60 stran autorského textu, seznam literatury s více než pěti desítkami položek, převážně 
anglicky psaných, anglické resumé. Pokud jde o poznámky pod čarou, obsahují především 
korektní citace. Jsou srozumitelné (srov. seznam literatury), nicméně každá první citace 
možná měla být úplnou.   

 
4. Autor dílo racionálně rozdělil na úvod, závěr a pět kapitol, v nichž se zabývá 

ústavními konvencemi, pojmem suverenity Parlamentu a dále vztahem suverenity Parlamentu 
a soudů, a to jak obecně, tak i ve vztahu k evropskému právu či teorii sdílené suverenity. 
Intenzivně cituje britské autory, dává jim i vstupovat do vzájemných diskusí, zaujímá vlastní 
stanoviska, podbarvená ideovou orientací, jež jej činí poněkud podezřívavým vůči elitním a 
nevoleným soudcům („nenažraná soudní moc“ na str. 50).        

 
5. Jelikož jsem měl příležitost se k práci vícekráte vyjádřit, omezuji se na několik málo 

poznámek na okraj: 
a) Na různých místech se text dotýká otázky fakticity: nakonec záleží na tom, koho 

posloucháme. Autor to nicméně zahrocuje především vůči soudům; postřeh má přitom 
obecnější platnost: Parlament je suverénní, dokud se on sám i ostatní chovají, jako by 
suverénním byl. Zajímavě se fakticita projevuje na str. 20 v reprodukci Diceyho pozice: 



jelikož si Parlament počínal v rozporu se zákony o unii, mohl to udělat, jelikož to bylo 
akceptováno. Z hlediska např. normativismu jde o nepřípustné směšování bytí a mětí, čelí 
ovšem tomu, že za protiprávní někdo považuje cosi, podle čeho se desítky, případně stovky let 
postupuje. Co je právo, je zřejmě nakonec věcí sociální praxe. 

b) Zmiňuje-li se autor na str. 21 o westminsterských statutech, míní tím, že se 
Parlament může vzdát svého práva (kompetence) něco regulovat do budoucna nezměnitelným 
způsobem?  

c) „Supremacy“ by asi bylo lepší přeložit jako „nadřazenost“ (takto i nadřazenost 
evropského práva), neboť svrchovanost bývá považována za synonymum suverenity (str. 27). 

 
 
Jsem si vědom toho, že práce mohla a měla být bez chyb. Kdybych však z toho měl 

vyvodit závěr, že nejde o diplomovou práci výbornou, neobhájil bych jej před sebou. 
Doporučuji ji proto k obhajobě, v závislosti na jejímž průběhu by mohla být jako „výborná“ 
ohodnocena. 
 
 
V Praze dne 21. srpna 2013  
 
 
       doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 


