
Shrnutí 

 Tato práce popisuje jazykový výklad v kontextu interpretace práva, kterou vymezuje 

nejen jako disciplínu právní, ale současně jako disciplínu společenskou, z níž má pro účely 

jazykového výkladu význam zejména vymezení pojetí interpretace lingvistické, 

oproti interpretaci právní. 

 V následující kapitole zařazuje autorka jazykový výklad mezi ostatní výkladové 

metody, a přestože přijímá Ústavním soudem potvrzený názor, že jazykový výklad 

představuje pouze prvotní přiblížení k textu, hledá argumenty, které by toto tvrzení vyvrátily. 

Jeden z takových možných argumentů nachází při relativizaci výčtu lingvistických disciplín 

užívaných při jazykovém výkladu a poukázáním na fakt, že pokud by byla mezi tyto 

disciplíny řazena i pragmatika, došlo by k posunu od dosud formálního vnímání jazykového 

výkladu, neboť by jazykový výklad obsahoval i prvky výkladu teleologického, jehož obsah 

tvoří smysl a kontext, podobně jako u pragmatiky. 

 Ve čtvrté kapitole věnuje autorka pozornost právnímu jazyku, který popisuje nejen 

jako předmět jazykového výkladu, ale také jako nástroj zákonodárce, protože právě 

nerespektování základním pravidel, která by měl zákonodárce při tvorbě právních předpisů 

dodržovat, dle jejího názoru vzniká nezbytnost aplikace jazykového výkladu. Další z příčin 

pak shledává v konfrontaci obecného a právního jazyka, mezi nimiž dochází vzájemně 

k  významovým posunům, jejichž vlivem se stává právní text nesrozumitelný. 

 Pátá kapitola se věnuje jednotlivým lingvistickým disciplínám, které jsou při 

jazykovém výkladu užívány. Jsou zde popsány nejen příklady, u nichž byl jazykový výklad 

uplatněn již v minulosti, ale i takové příklady, u nichž existují důvody, proč by mohl být 

jazykový výklad uplatněn. Současně jsou zde popsány z jazykového hlediska pro právní text 

příznačné jevy, přestože u nich jazykový výklad není třeba aplikovat. 

 Poslední kapitola se zaměřuje na jazykový výklad v judikatuře soudů. Popisuje nejen 

případy, kdy byl užit výlučně jazykový výklad, ale i případy, kde byl užit jazykový výklad 

buď jako východisko pro volbu jiné výkladové metody, nebo kdy byly tyto metody užity 

společně. Vedle toho jsou doloženy i případy, kdy je aplikace jazykového výkladu hodnocena 

odborníky jako sporná, případně jako neúplná. 


