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Diplomová práce Ondřeje Šváry je především kritikou popisu jazykového 
výkladu v české právněteoretické literatuře z pozic analytické filosofie. Práce 
ukazuje, jak popisy např. Filipa Melzera a Pavla Holländera vycházejí z již 
překonaného přístupu reprezentacionalismu, a nabízí jiný přístup, zejména 
inferencionalistický, spojený s dílem Roberta Brandoma a v českém prostředí 
představený Tomášem Sobkem. Práce přehledně a velmi srozumitelně vykládá 
základní myšlenky analytické filosofie a učení např. Friedricha Nietzscheho, 
Bertranda Russella a Ludwiga Wittgensteina. Práci sice lze vytknout spíše volný 
vztah k právu, neboť se převážně zabývá filosofií jazyka, ale taková výtka by 
nebyla úplně spravedlivá, diplomant na řadě míst práce přesvědčivě dokládá jak 
nezbytnost vyjasnění takových základních pojmů pro jakoukoli dobrou teorii 
interpretace práva, tak nezbytnost právní filosofie pro právní praxi (a naopak). 
Ostatně tyto abstraktnější pasáže práce o významu právní filosofie jsou 
rozhodně hodné zamyšlení. 

Diplomant píše, že jeho práce představuje shrnutí jeho „déle než tři roky 
trvajících úvah a aktivit souvisejících s právem, jazykem a vzájemným vztahem 
těchto dvou světů“, a je to bezesporu její silná stránka. V diplomové práci bylo 
působivě propojeno a doplněno několik diplomantových zčásti již 
publikovaných textů (Metodologická hodnota nauky o třech oblastech významu 
pojmu, Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku?, Nietzscheho 
koncepce pravdy, Proč Wittgenstein opustil traktátové pojetí jazyka?). Práce 
skutečně představuje hluboce promyšlené dílo, které nadto svým čtivým a 
srozumitelným podáním může být vítaným zdrojem poučení pro každého, komu 
nejsou lhostejné filosofické základy používání našeho jazyka a potažmo též 
našeho práva.  

Jak dílo postupně vzniká, je pochopitelné, že zatím neodpovídá na všechny 
otázky, které by mu mohly být položeny. Takto po kritice 
reprezentacionalistického přístupu české právní teorie je pozitivní řešení 
inferencionalismu jen hrubě naskicováno a ještě navíc oslabeno závěrečnou 
autorovou poznámkou, že „jsou filosofické názory zařazené do této práce 
uvedeny z důvodů explanačních, nikoliv proto, že je osobně zastávám. I 
Brandomův inferencionalismus, o kterém jsem napsal, že je mi blízký, 
nepřijímám jako celek“. Právě na diplomantovu osobní pozici k rozvíjenému 
tématu a třeba i na jeho výhrady k teorii Roberta Brandoma bych se rád zeptal 
při obhajobě diplomové práce. 



Další tématem pro rozpravu při obhajobě může být tato pro mě stěžejní 
otázka: Do jaké míry diplomantova kritika popisu jazykového výkladu v české 
právněteoretické literatuře oslabuje použitelnost těchto přístupů? Jak snadné, 
popř. nesnadné, by bylo převést reprezentacionalisticky založená schémata do 
pojmové soustavy inferencionalismu, aniž by tím došlo k výrazné změně jejich 
vypovídací hodnoty? Nebylo by možné i ono schéma tří oblastí významu pojmu 
poměrně jednoduše převyprávět jako schéma tří množin inferencí, z nichž jedny 
jsou v dané komunitě chápány jako zcela přípustné, druhé jako zcela nepřípustné 
a třetí, u nichž na přípustnosti takové inference nepanuje shoda? A poslední 
otázka: Znamená podle diplomanta dnešní stav analytické filosofie oslabení 
důležitého pojmu „hranice možného významu pojmu“ (Wortlautgrenze), jenž 
má zásadní význam pro odlišení interpretace a dotváření práva? 

Práce se nevyhnula několika gramatickým chybám či nepřesnostem (např. 
na str. 74 jistě má druhé pravidlo znít „Je třeba dodržovat pravidlo sub 1).“, 
atd.), ale za jedinou výtku tohoto druhu, která snad není úplně malicherná, 
považuji upozornění na nevhodnost používání výrazu „soukromé právo“ pro 
právní systém, který by si vytvořil jednotlivec sám pro sebe. Výraz „soukromé 
právo“ má v právnické komunitě zcela jiný ustálený význam. 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 
výborně. Ondřej Švára je pro mě velkou nadějí české právní teorie a budu velmi 
rád, pokud bude tyto myšlenky dále rozvíjet v disertační práci jako doktorand na 
naší katedře.   
 
V Puerto Naos dne 14. února 2012. 
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