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I. 
 

 Předkládaná práce je svým obsahem pokusem o nástin problematiky výkladu právních 
norem ve vztahu ke způsobu jejich vyjádření v textech právních předpisů. Je vystavěna na 
sledování úvah jednotlivých zahraničních i tuzemských autorů o podstatě jazyka obecně a 
jazyka práva speciálně.  
 

II. 
 

 Po formální stránce nelze diplomantovi nic zásadního vytknout. Struktura práce, práce 
s poznámkovým aparátem, úroveň řazení a vyjadřování jednotlivých myšlenek je zcela 
adekvátní danému druhu práce.  
 

III.  
 

 Hodnocení práce je dosti komplikované. Úvahy autora se odvíjejí od počáteční snahy 
postihnout podstatu práva v návaznosti na jeho zakotvení v právních textech, vysvětlení 
rozdílu mezi právní normou a způsobem jejího vyjádření v právním textu a pokračují 
přiblížením tezí jednotlivých autorů o podstatě vztahu jazyka a práva (Hart, Nietzsche, 
Wittgenstein, Holländer, Gerloch, Sobek a další). V tomto ohledu je práce vlastně přenesením 
a shrnutím úvah těchto autorů o podstatě jazyka a jeho fungování. 
 Společným jmenovatelem práce je jakési počáteční nadšení nad hloubkou problému, 
který lze popsat jako úvahu, že je velmi zvláštní, že lidé jsou schopni se obecně dorozumět, 
natož se dorozumět v oblasti práva, když význam používaných znaků není vlastně nikde 
zakotven, tudíž je vskutku s podivem, že i čtenář obhajované práce může být schopen chápat, 
co chtěl diplomant říci. 
 Takto postavená výchozí úvaha je vskutku filozofická, pokud tomu rozumíme tak, že 
objasnění podstaty problému soustavou vnitřně logických pravidel, což je právě to, oč 
„filozofové jazyka“ zřejmě usilují, není dost dobře možné. 
 Autor nakonec sám, těžko říci zda ochotně nebo neochotně, uvádí jako jedno ze svých 
zjištění, že jazyk by mohl být chápán jako záležitost především praktická, tudíž určování 
významu užívaných znaků je věcí společenské praxe.  
 S autorem lze souhlasit, byť tuto tezi nijak explicitně nezdůrazňuje, že pro právníka 
navyklého určitým pravidlům je poněkud obtížně představitelné, že samotný základní sdělný 
systém právních norem, jazyk, nepodléhá sám žádným pravidlům (str. 77:  „Představa, že lidé 
se jednoho dne sešli a dohodli se na výrazech a pravidlech jejich používání, je totiž 
absurdní.“) 
 Tak tomu pochopitelně není. Jazyk sám je ovládán mnoha pravidly, ovšem tato 
pravidla nejsou stanovena, jak by zřejmě právník očekával, jednou centrální autoritou, která je 
vytváří a mění předvídanou procedurou. Naprosto zřetelně to lze demonstrovat na pravidlech 
pravopisu, která jsou v čase proměnlivá. Ještě v relativně nedávné době bylo za správné 
považováno slovo psané ve podobě „president“, dnes při užití takového pravopisu bude jeho 
autor považován za nevzdělance, v lepším případě pak za staromilce. Je obtížné právníkovi 
vysvětlit, jak je to možné, protože jeho první myšlenka bude „kdo nařídil a rozhodl, že 
správná podoba psaného slova je právě taková“. Právník totiž bude uvažovat v kategoriích 



„správný“ a „nesprávný“ pravopis, zatímco jazykovědec spíše v kategoriích „preferovaná“ a 
„nepreferovaná“ varianta. 
 Problém lze demonstrovat například na výrazu „norma“, který jazykovědec chápe jako 
výpověď o tom, jak se určité slovo používá, jaký význam mu je připisován atd., zatímco 
právník jako pokyn k tomu, jak se má někdo chovat. Rozdíl je pak v tom, že jazyková norma 
je utvářena praktickým užitím (lze ji snad vzdáleně přiblížit k právnímu obyčeji v chápání 
právníka), zatímco norma v právním myšlení je výsledkem příkazu nositele autority.  
 Autorem uvádění „filozofové jazyka“ se takto pragmaticky na daný problém nedívají. 
Snaží se objasnit podstatu jazyka prostředky, které jazyku jakožto prostředku komunikace 
nejsou vlastní, prostředky, které jsou mu vlastně implantovány zvnějšku, aby se vzápětí 
zjistilo, že jejich fungování je obtížně vysvětlitelné.  
 V konečném důsledku se práce jazykovým výkladem jako takovým vůbec nezabývá. 
Je spíše shrnutím úvah o vztahu znaku a jeho významu v poněkud specifickém právním 
prostředí, přičemž její přínos k uvědomění si relevance tzv. jazykového výkladu není 
jednoznačný. 
 Přitom jazykový výklad bezpochyby relevantní je, jeho využití však předpokládá 
znalost pravidel jazyka (gramatických, syntaktických, sémantických atd.), která právníkovi 
obvykle chybí, tudíž jazykový výklad v praxi málokdy provádí. 
 Těžko lze autorovi při způsobu zpracování zvoleného tématu vytknout nějaké 
pochybení či nesprávnost. Dalo by se předpokládat, že pokud se zajímá o jazykový výklad 
práva, bude se zajímat o pravidla jazyka z hlediska jejich obsahu, nikoliv takříkajíc z hlediska 
jejich formy. Zvolený způsob zpracování tématu to ovšem prakticky vylučuje. Autorovi slouží 
ke cti, že si je jisté bezvýchodnosti jím předkládaných úvah vědom, práce by si ovšem i 
v takovém případě zasloužila ukázat „světlo na konci tunelu“, tj. mohla by ukázat východisko 
pro řešení naznačeného problému. Právě takové „světlo“ by měl autor při obhajobě práce 
nalézt.  
 Práci doporučuji k obhajobě. 
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