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Oponentský posudek 
 

k práci Mgr. Jakuba Michálka „Modelování právních norem pomocí  

počítačových programů“ 

 

 

1. Práce se skládá ze sedmi základních kapitol a příloh. V Úvodu autor 

zdůrazňuje aktuálnost zpracovávaného problému a popisuje stručný obsah 

jednotlivých kapitol. Následující kapitoly lze rozdělit v zásadě na tři 

části.: teoretické úvahy (kap. 2,3), popis navrhovaného modelu (kap. 4,5), 

vize o digitalizace justice (kap. 6) a závěr (kap.7).  

 

2. Práce je napsána srozumitelně a čtivě. Po formální stránce ji principiálně 

nelze nic vytknout. 

 

3. Volba tématu je skutečně aktuální, byť řešení navrhovaná  autorem jsou 

v mnoha případech diskutabilní. V každém případě je třeba ocenit odvahu 

autora a snahu navrhnout funkční model, včetně programového 

zpracování. 

 

4. Následující kritické připomínky nesměřují k snížení vcelku zdařilé práce, 

ale mají přesvědčit autora, že vše není tak prosté, jak se mu to jeví. 

 

5. V druhé kapitole autor naznačuje, že přečetl základní literaturu z teorie 

práva. Ovšem kromě tvrzení, že je zastáncem tzv. „inkluzivního 

pozitivismu“, což je vlastně pouze  label, je třeba si přiznat, že tento typ 

teoretických úvah k vlastnímu modelování právních norem nikterak 

nepřispívá. Výjimkou by snad mohl být Pospíšil s inspirační myšlenkou, 

že výchozí strukturu si musí výzkumník vytvořit sám.  Snad je to dáno 

tím, že Pospíšil se realitou opravdu zabýval. 

 

6. Ke kapitole druhé lze ovšem mít řadu dalších připomínek. Např. 

spojování Kelsena a Pospíšila je silně eklektické, navíc Kelsen o logice 

mnoho nevěděl, jak vyplývá z jeho posledních prací. Dále, zamítnutí 

legitimity je v daném kontextu oprávněné, ale co je na tom zajímavého? 

Úvahy o tom, co je právo a nutnosti zvolit si obor úvahy (str. 24) považuji 

za zbytečné, což si sám autor uvědomuje, když hovoří o jejich 

neaplikovatelnosti. 

 

7. Je těžké konstruovat soubory norem, když neumíme automaticky 

generovat právní normu (str. 25 a násl.). To je totiž stěžejní problém celé 
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právní teorie, která právní normu předpokládá, ale metodu, jak ji v textech 

rozpoznat, neukazuje. 

 

8. Mám silné pochybnosti, že lze programovatelný model práva  redukovat 

na  automatizovaný komentář (str. 26). K dynamice změn v soudní 

interpretaci viz blíže F. Gény a Ch. Perelman1. 

 

9. „Řetězec vyplývání“ (str. 31) ovšem předpokládá kalkul vyplývání norem 

z norem. Prozatím však takový kalkul nikdo nevytvořil. 

 

10.  „Ratio decidendi“ (str. 31) a právní věta není totéž. Viz např. praxe ÚS, 

který tento termín zavádí okolo roku 2000 (poprvé  1996) v mylném 

domnění, že jeho nálezy jsou něco jako precedenty. 

 

11.  Představa, že lze ušetřit finanční náklady přenesením udržovacích prací 

na uživatele, je iluzorní. Zkušenosti z projektu LOIS jasně ukázaly, že 

jedním z důvodů neúspěšnosti projektu bylo využití studentů pro 

zpracování dat, byť pod dobře zpracovanou metodikou. Má-li být příklad 

české Wikipedie inspirativní, pak snad jen v tom, že v humanitních 

oborech se takto postupovat nedá. 

 

12.  (str. 48) Výroky Polčáka o primitivismu jednouchých logických pravidel 

bych nebral tak vážně.  Autor oponované práce se na rozdíl od Polčáka 

alespoň o určitý model pokusil. 

 

13.  (str. 58)  Problém obcí asi nespočívá v tom, že by se měli starostové 

naučit vyplňovat složité formuláře, ale v zjednodušení  těchto formulářů, 

což jde v konečném důsledku proti centralizaci. Konstrukce formulářů je 

vysoce odborná činnost, vyžadující analýzu na konkrétních místech. 

Přenechávání tohoto typu prací programátorům či laikům nemůže vést 

k pozitivním výsledkům. 

 

14.  Většina uváděných SW je koncipována víceméně obecně, někdy pro 

nestrukturovaná data. Pokrok ovšem patrně nepůjde tímto směrem, ale 

spíše cestou specializace. Pracuje-li se s „právním myšlením“ jako 

specifickým, pak je otázkou, zda existuje „obecné právní myšlení“. Zatím 

tomu nic nenasvědčuje. Právo je spíše množinou jazyků, které jsou silně 

ovlivněným kulturním kontextem a tradicí. Jako příklad může sloužit 

srovnání termínů z oblasti vnitrostátního konkurenčního práva  italského a 

českého v rámci projektu LOIS. Průnik nedosáhl ani 5%, a to jde o 

kontinentální právo. 

                                                 
1 Např. Gény, F., Méthode d’iterpretation et sources en droit privé positif, 1919, PERELMAN, CH. – 

OLBRECHT-TYTECA, L. Traité de l’argumentation, Bruxelles, 2000.  
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15.  Právo je produkováno v přirozeném jazyce. Předpokládalo by se tudíž, že 

lingvistický přístup bude hrát  nezanedbatelnou roli. V posuzované práci 

tomu ovšem tak není. Zde je třeba vzít v úvahu zkušenosti Wordnetu. 

Naopak efektivnost Danešovy teorie větných vzorců dosahuje (75%, viz 

studie Cvrček, Pala, Rychlý). Analýzy českého právního jazyka ukazují, 

že  statistické přístupy jsou pouze podpůrné a slabé.  Zipfovy zákony 

nefungují. Právní termíny se nacházejí jak na vrcholu, středu i chvostu 

slovníku, přičemž frekvence není totožná s významností.  

  

16.  Představy, že soukromé firmy vytvoří SW např. pro výuku, jsou iluzorní. 

Specializované SW jsou drahé a zisky malé. Tlak na prosazení obecných 

SW velkých firem zničí jakoukoliv konkurenci. Např. technologie 

nabízené e_Sbírce jsou 30 let staré. Cesta je v inovacích AVČR a 

univerzit a testování ve výuce. Změna myšlení učitelů bude dlouhodobá, 

neboť digitalizace znamená přepsání učebnic, jiný typ přenášek, jinou 

koncepci oboru atd. 

 

17.  str. 75 Neautomatizovaná část – to je velký problém. Jednak jde o 

náročnost zpracování, dále o subjektivitu výběru a konečně o 

nezvladatelnost, co do vztahů - poměr 100000 dokumentů na 5 mil. 

odkazů a pouze  75% je automaticky rozpoznatelných s tím, že všechny je 

třeba intelektuálně zkontrolovat. Kategorie nemůžeme vyrábět ad hoc pro 

jeden problém, ale alespoň pro celý zákon, nejlépe pro celý právní řád. 

 

18.   str. 77 Co to je pojem? Dovedu si představit atomární termín 

jednoslovný nebo kolokaci, ale pojem ne. U pojmu totiž chybí algoritmus 

pro rozpoznání všech jeho složek. Původně pojem měl význam vystižení 

toho podstatného, což je spojeno s jistou filosofickou koncepcí, nevím, že 

by někdo ukázal algoritmus, který by pojmy uměl automaticky 

rozpoznávat. 

 

19.  4.3.2. Elementární norma. Vygenerovat elementární normu je netriviální 

problém. Jde zejména o problém a) rozpoznání konsekventu, b) 

kompletizace hypotézy. Jednoduchý případ lze demonstrovat na 

základních trestných činech § 140 a násl. TZ. 

 

20.  str. 82 a násl. Autor si vytvoří vzorec, do kterého pak texty přepisuje. 

Obvyklý postup je ovšem opačný. Nejprve se řeší automatické rozpoznání 

daného textu do kategorií, které musí autor obvykle vytvořit. Pokud jsou 

kategorie skutečně nezávislé, může se s nimi začít pracovat a vytvářet 

vzorce. Prakticky to např. znamená automaticky otagovat jednotlivé 

kategorie. Pokud se zvolí postup autora, znamená to, že znásilnil text a 

nutně předpokládá intelektuální zpracování. 
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21.  Jak autor pozná z textu, že spojka „a“ v textu je konjunkce, nebo 

disjunkce? To se týká všech operátorů. Je znám případ sporu o rozdělení 

obchodní banky se Slovenskem, který stál právě na interpretaci spojky „a“ 

ve smlouvě o vzájemné ochraně investic. Metody jazykové ani logické 

zde k ničemu rozumnému nevedly. 

  

22.  Autor předpokládá, že východiskem jeho modelu je gramatická věta. 

Umíme spojit roztržené věty u složených vět? Umíme explikovat 

zájmena? Umíme jednoznačně interpretovat odkazy, zejména u 

judikatury? Umíme kategorizovat právní subjekty? Apod. V příkladech se 

vlastně interpretují pouze spojky jako logické operátory výrokové logiky. 

O kvantifikátorech jsou zmínky minimální. Problém rozpoznání 

deontických operátorů se de facto neřeší. 

 

23.  V navrhovaném modelu mezi textem a logikou chybí lingvistika a právní 

sémantické fráze, termíny a jejich strukturované kategorie. Tedy celý 

komplex automatického rozpoznávání a dekompozice textu. 

 

24.  Kapitola 6 přináší autorovu vizi digitalizace justice. Jde o soubor nápadů, 

co vše by se dalo digitalizovat v ideálním případě. Je pravda, že 

z technického hlediska by dnes tuto vizi bylo možné v principu realizovat. 

Otázkou ovšem je, zda digitalizace smetiště nepovede k jeho petrifikaci. 

 

25.  Některé nápady jsou vcelku rozumné. Např. zřídit centrální instituci jako 

podporu digitalizace by jistě bylo přínosné, ale obtížně proveditelné. O 

jejím zřízení se již diskutuje 10 let.  Nedovedu si ovšem představit, o jak 

rozsáhlý podnik by se muselo jednat, pokud by měl splnit jen desetinu 

navrhovaných úkolů. Která vláda uskuteční takový podnik, který žádné 

politické body nepřinese? Oborníci pro řešení nastíněných úkolů v ČR 

nejsou, ani právníci ani programátoři. Představa, že programy zajistí 

soukromé firmy je iluzorní, neboť jejich cílem nebude nic jiného, než se 

nasát na státní rozpočet pokud možno věčně s absurdními cenami svých 

produktů. Inovace budou minimální, naopak soukromé firmy donutí stát, 

aby provozoval veteš, kterou už prodaly jinde. Současně budou investovat 

do jiných soukromých firem vytvářejících konkurenci státním projektům. 

 

26.  Pokud se takto velkoryse navržený projekt nebude dařit, a o to se řada 

firem nepochybně přičiní, pak se digitalizace oddálí o mnoho let. Stačí 

snad popsat historii e_Sbírky, kterou se podařilo zdržet o takřka 40 let od 

projektu a 30 let od první realizace. Nenechme se mýlit úspěchem 

APSTRu. Tady šlo o využití primitivního editoru k vyplňování vzorů. To 
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soudci vítají, neboť to urychluje jejich práci. Nic se tím ale v zásadě 

nemění. Podobně se osvědčoval program pro testování u zkoušek na 

právnických fakultách. Nyní studenti  umí vyplňovat testy, ale o právu 

toho mnoho nepochytili. 

 

27.  Pokud má digitalizace něco přinést, musí to vést k vyšší kvalitě, pokud 

ne, stane se pouze další překážkou pokroku. V nepochopení tohoto 

problému spatřuji největší slabinu práce. Stav českého právního řádu je 

zoufalý. V podstatě jde o smetiště, kterému žádná digitalizace sama o 

sobě nepomůže. Stačí se podívat na stav legislativy, personální vybavení 

legislativních útvarů, zákony, které píšou advokáti nebo teoretici, práci 

RIA, zejména a post atd. 

 

28.  Poslední zkušenosti s výukou v době pandemie ukázaly jasně slabiny 

digitalizace. Byla to dobrá náhražka v extrémní situaci, ale v každém 

případě vedla k degradaci studia. Hlavní problém spočíval v představě, že 

existuje obecný SW, do kterého lze výuku překlopit. Ukazuje se, že každý 

obor vyžaduje jiný přístup a speciální SW, které nemáme, resp. s jejich 

tvorbou začínáme. Učitelé se s tím těžce potýkají a studenti se neumí 

samostatně učit. Zavádění digitalizace do výuky bude úkol dlouhodobý a  

velmi obtížný, má-li skutečně vést k vyšší kvalitě. 

 

Podle mého názoru Mrg. Michálek prokázal, že jeho práce splňuje všechny 

předpoklady pro obhajobu. 

 

Práci Mrg. Michálka  jednoznačně doporučuji k obhajobě.    

 

V Malém Londoně 

2. září 2021 

 

……………………………………. 

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. 

 


