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Disertační práce Jakuba Michálka Modelování právních norem pomocí 

počítačových programů se zabývá velmi důležitým aktuálním tématem využívání 

informačních technologií při aplikaci práva. Začíná od teoretických základů práva, 

vycházejíc mj. z O. Weinbergera, N. Luhmanna, J. Raze, L. Pospíšila a H. Kelsena 

(kapitola 2). Pro zvolený pozitivistický model práva hledá vhodný systém počítačového 

uchopení, přičemž v kapitole 3 shrnuje a hodnotí dosavadní pokusy. V kapitolách 4 a 5 

představuje vlastní systém, demonstrovaný na příkladu rozhodování povinného subjektu 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. Systém formuluje normy obsažené v tomto zákoně pomocí jejich hypotéz 

a dispozic, ale neomezuje se na hypotézy a dispozice vyplývající z textu právní normy, 

ale vtahuje i závěry z ustálené judikatury. Ukazuje tak na poměrně jednoduchém 

příkladu jeden z možných způsobů modelování právních norem pomocí počítačového 

programu jako pomůcku pro praktickou aplikaci práva. Závěrečná kapitola 6 ukazuje 

praktické možnosti, jak lze využít digitalizaci pro zlepšení fungování práva v České 

republice.  

Disertační práce vychází z dlouhodobého doktorandova výzkumu, jehož výsledky 

byly postupně publikovány ve významných českých právnických časopisech – Co je 

právo a jak ho můžeme modelovat (Právník 4/2020), Automatizovaná podpora 

rozhodování v právu na úrovni gramatických vět (Revue Právo a technologie č. 

20/2020), Právní expertní systémy a reprezentace pravidel v kódu (Právník 3/2021), 

Vize pro digitální justici (Advokátní deník, květen 2021). 

Praktickým výstupem práce je vytvoření funkčního prototypu na bázi 

automatizovaného právního komentáře. Program je popsán v kapitolách 5.3 a 5.4.  

Téma disertační práce zatím je v české odborné literatuře zpracováno jen 

v nepatrné míře a disertační práce Jakuba Michálka posouvá naše vědění v této oblasti 

a umožňuje české právní vědě i praxe na ni navazovat. Přes své složité téma je psána 

relativně jednoduchým, přístupným a srozumitelným jazykem a opírá se o rozsáhlý 

soubor domácí i zahraniční literatury. 

Disertační práce Jakuba Michálka splňuje formální i obsahové požadavky kladené 

na tento typ kvalifikační práce a prokazuje schopnost a připravenost doktoranda k 

samostatné činnosti v oblasti výzkumu. Doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Praze dne 5. září 2021. 
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