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     Diplomová práce Mgr. A. M. Čížkovské je věnována tradiční problematice, která je však 
v recentní odborné české právní vědě spíše opomíjena. Má se za to, že k problematice 
lingvistické metody interpretace není mnoho co dodat a pozornost se soustřeďuje zejména na 
módní postupy axiologické a teleologické. 

     Diplomantka se k tématu své práce obrací vybavena dvěma odbornostmi - vedle 
ukončovaného studia právnického disponuje i kvalifikací jazykovědnou. Proto je již sama 
volba tématu chvályhodná. Má však své úskalí, které spočívá v adaptaci vnějšího prostředí na 
prostředí vnitřní, - v našem případě se projevuje v modifikaci filologických poznatků 
specifickým předmětem interpretace – právem v jeho sociálním kontextu a ovšem i účelem, či 
účely jeho existence a společenského působení. 

     Podle mého názoru se diplomantka zhostila zvoleného úkolu na dané úrovni kvalifikační 
práce odpovídajícím způsobem.  

     Vhodně zařadila předmětnou problematiku do širšího kontextu otázek interpretace práva 
obecně a metod interpretace práva zvláště. Zabývá se analýzou právního jazyka a zevrubně 
přibližuje lingvistické obory nezbytné pro jazykový výklad v rámci interpretační postupů 
v oblasti práva. Srovnává jazykový a teleologický výklad jako zdánlivá opozita a ukazuje na 
určité průniky těchto na první pohled protikladných přístupů. Demonstruje aplikaci 
jazykového výkladu v judikatuře obecných soudů i soudu ústavního. 

     Z formálního hlediska je práce na adekvátní úrovni, jak rozsahem, počtem citací a vůbec 
prací s literaturou a prameny, tak i počtem publikací, z nichž při napsání diplomové práce 
vycházela.  

     Při obhajobě by diplomantka měla zaujmout stanovisko ke klíčové tezi Ústavního soudu, 
že jazykový výklad je jen vstupní branou do interpretace práva. Znamená to, že v procesu 
interpretace je nutno překračovat text zákonů a jiných pramenů práva a hledat jejich smysl 
vně tohoto textu, v sociálním kontextu? 

      Diplomová práce Mgr. A.M. Čížkovské je napsána na adekvátní úrovni a proto ji 
doporučuji k úspěšné obhajobě. Předběžně navrhuji klasifikaci „velmi dobře“. 
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