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I. Úvodem: O struktuře této práce 

„Já si ani tak nekladu otázku: co je rozum? ale 

spíše: co je řeč?“ – „Bez řeči bychom neměli 

rozum. Bez slova, žádný rozum – žádný svět.“ 1 

Johann Georg Hamann 

Tato diplomová práce představuje shrnutí mých déle než tři roky trvajících úvah 

a aktivit souvisejících s právem, jazykem a vzájemným vztahem těchto dvou světů. 

Záleží mi proto na tom, aby bylo čtenáři její přečtení přínosem, aby se v ní pokud 

možno bez obtíží orientoval a aby mu byla srozumitelná. Z těchto důvodů si dovolím na 

tomto místě učinit několik stručných poznámek o její struktuře a dalších formálních 

aspektech. Uvedení do vlastní látky pokryté touto prací obsahuje teprve kapitola 

následující. 

Asi nejpřesněji lze mou práci charakterizovat jako odborný esej z oblasti na 

pomezí právní filosofie, právní teorie a filosofie jako takové. Tomuto odpovídá 

i netradičně zvolený způsob členění textu, jenž si v zájmu soudržnosti výkladu vystačí 

jen s minimem kapitol. Tato forma však po mém soudu lépe vyhovuje typu otázek, 

které si kladu – téměř se nezabývám výkladem platného práva, místo toho se ptám, jak 

interpretovat jakékoliv právo. Subjektivně to považuji za důležitější i zajímavější, než 

výklad platných právních předpisů.   

Jak se podává už z jejího názvu, těžiště úvahy se nachází především 

v problematice jazykového výkladu právních textů, tedy v podstatě jakýchkoli 

jazykových promluv, které se k právu obsahově vážou, písemných či ústních. Záměrně 

jsem se neomezil pouze na interpretaci právních norem, protože i ostatní projevy lidské 

schopnosti komunikovat, ať už jde o odbornou literaturu, judikaturu, projevy advokátů, 

důvodové zprávy apod. do domény interpretace patří, neboť úzce souvisí s aplikací 

platného práva. Konkrétně se pak soustředím na vybrané otázky filosofické povahy, 

                                                 
1 Hamann, J. G.: Metakritik über den Purismus der reinen Vernunft (1784). Citováno dle STÖRIG, Hans 
Joachim . Malé dějiny filosofie :. 7. přeprac. a rozšíř. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2000, s. 487.   
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které se nutně objevují, pokud problémy spojené s výkladem právních textů promýšlíme 

do hloubky. Na některé z nich se pokusím odpovědět, jiné pouze nastolím s vědomím 

toho, že „[d]á-li se nějaká otázka položit, lze na ni také odpovědět“.2  

Tím se dostávám k záměru této práce. V širším smyslu jím je připravení půdy 

pro řešení některých dalších problémů, které jsem v lepším případě pouze zmínil, které 

však s tématem interpretace přesto souvisí. Jde např. o funkci metodologie výkladu 

coby záruky právní jistoty. Jednoduše na ně nezbylo místo. V užším smyslu pak tato 

diplomová práce sleduje i další, poněkud neskromný cíl, a to přispět do probíhající 

diskuse o výkladu práva textem, který právnické obci zpřístupní poznatky dosažené 

v průběhu XX. století analytickou filosofií – disciplínou, která se pokusila svět, jehož je 

právo neodmyslitelnou součástí, pochopit a vysvětlit jako jazykový problém. Cíl je to 

neskromný hned v několika ohledech: Bylo by zapotřebí mnohem většího prostoru 

i erudice, aby bylo vytčeného cíle dosaženo alespoň v uspokojivém rozsahu. Na druhou 

stranu, předepsaný formát i zamýšlený interdisciplinární přesah práci k jisté míře 

povrchnosti předurčují, zejména v záležitostech, které přímo nesouvisí se zvoleným 

tématem. S tím je nutné přistupovat k jejímu čtení. Znalec analytické filosofie v ní nic 

převratného pravděpodobně neobjeví, rovněž člověk neznalý práva by zbytečně hledal 

vysvětlování základní termínů, s nimiž právo pracuje. V tomto odkazuji na seznam 

zdrojů.  

Navzdory omezenému prostoru jsem si přesto dovolil k výkladu argumentů, 

které tato práce rekonstruuje, analyzuje a vyvrací, nebo potvrzuje, připojit i své názory 

na některé obecnější otázky, např. ohledně povahy samotného práva, vztahu právní 

teorie a praxe, pojmu právní normy aj. Jak se ale nakonec ukáže vždy, když se výklad 

posune na vyšší rovinu obecnosti, i ryze abstraktní otázky s těmi konkrétnějšími souvisí, 

protože vytváří jejich kontext. A o ten jde v této práci vlastně především. 

Snad bude v budoucnu příležitost věnovat se i těmto navazujícím záležitostem 

podrobněji. Spoléhám v této souvislosti na fakt, že „[…] diplomová či rigorózní práce je 

něco jako slepice, která se dostane hospodyňce na stůl: vývar je na polévku a kosti 

sežere pes. Všechno se uplatní, nevyhodí se nic.“3 Pokud vám tento výrok připadá 

                                                 
2 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 82. 
3 ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, s. 269.  
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neomalený, pak vězte, že se nevztahuje na materiály, které člověku přijdou pod ruku, 

ale na dobrý výsledek, který z nich vytvoří. Neboť „[k] diplomové práci se badatel vrací 

třeba i po deseti, dvaceti a třiceti letech. Mimo jiné i proto, že to byla první láska, a na 

první lásku se nezapomíná. Anebo proto, že to byla první opravdová a seriózní vědecká 

práce v jeho životě. A to rozhodně není tak málo.“4   

 

                                                 
4 ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, s. 271.  
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II.  Proč se vlastně zabývat jazykovým výkladem?  

Otázka, jež propůjčila název této kapitole, nemusí na první pohled dávat dobrý 

smysl. Prakticky orientovaní právníci ani jejich teoretičtěji zaměření kolegové totiž 

obvykle nepodceňují význam role, kterou hraje jazykový výklad v procesu právní 

interpretace.5 Naopak si uvědomují, že „[j]edním z předpokladů interpretace 

autoritativních textů je poznávání zvláštností jazyka, ve kterém jsou tyto texty 

zformulovány“.6 Toto vědomí může u některých vést až k absolutizujícímu přístupu 

pregnantně vyjádřenému ve známém Habärleho výroku: „Neexistují žádné právní 

normy, existují toliko interpretované právní normy“.7 Habärle sice mluví o interpretaci 

práva jako takové, je však třeba mít na paměti, že metoda jazykového výkladu 

představuje nejdůležitější složku této lidské aktivity. Pochopení významu jednotlivých 

slov i celých vět je totiž nutnou a v mnoha případech i postačující podmínkou pro 

nalezení odpovědi na otázku quid iuris?, co je po právu. Uvážíme-li dále, že by bylo 

„domýšlivé myslet si, že lze zavrhnout tisíciletý vývoj právní vědy, že lze […] vymyslet 

něco zcela nového,“8 mohlo by se zdát nejen zbytečným, nýbrž i nemožným přispět do 

diskuse o tomto tématu něčím originálním. Tímto směrem ostatně mířila i má poznámka 

o neskromnosti vytčeného cíle této práce v jejím úvodu.  

Přesto se právní interpretace s novou naléhavostí vrátila do centra pozornosti 

právních teoretiků, tedy na místo, které bylo v minulých desetiletích vyhrazeno 

především sporu iusnaturalistů s iuspositivisty.9 Příčinou jest vědomí postupně se 

prohlubujícího rozporu mezi skutečností, že v současnosti převládající pojetí výkladu 

práva je pevně zakotveno v právu konce XIX. století na straně jedné, a na straně druhé 
                                                 
5 ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku? Všehrd: list spolku 
československých právníků "Všehrd" v Praze. 2010, s. 60. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-obratem-k-jazyku/. 
6 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2006, s. 215. 
7 Tamtéž, s. 214.   
8 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 
V.  
9 Švára, Ondřej. Metodologická hodnota nauky o třech oblastech pojmu. In: GERLOCH, Aleš, Jan 
TRYZNA a Jan WINTR. Metodologie interpretace práva a právní jistota. 1. Vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2012. 
Pozn.: Jedná se o kolektivní monografii obsahující některé příspěvky přednesené na mezinárodní 
konferenci „Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém 
právním státě“, která se ve dnech 24. a 23. června 2011 konala na půdě Univerzity Karlovy v Praze. 
V době dokončení této diplomové práce byla publikace ve stádiu přípravy, proto je citace neúplná a název 
se ještě může změnit.     
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faktu, že od uvedené doby proběhla celá řada událostí a procesů, v důsledku kterých se 

právo dramaticky proměnilo. V porovnání s dobou Savignyho a Thibautovou jsou 

právní řády existující dnes, dekádu po přelomu tisíciletí, nepoměrně objemnější, 

kvalitativně rozporuplnější, složitější a úplně jinak institucionálně zajištěné, mám-li 

zmínit pouze ty nejmarkantnější charakteristiky. Jak takové právo interpretovat? Stejně 

jako to předchozí? Odlišně? Navíc se pochopitelně nezměnilo jen právo samotné, nýbrž 

i souhrn vnějších podmínek, v nichž je jakýkoliv právní řád nucen existovat, a které tak 

determinují jeho podobu. Mám na mysli především lidská společenství jako taková, 

vztahy mezi jejich členy, postavení náboženských a morálních autorit či způsob, jakým 

po stránce filosofické a teologické rozumí sama sobě, tedy všechno to, co právní teorie 

tradičně označuje slovy „materiální pramen práva“, čímž se míní suma odpovědí na 

otázku, proč je právo takové, jaké je. Oba tyto světy, ten právní i onen mimoprávní, jsou 

totiž jako dvě spojené nádoby. Wintr v této souvislosti výstižně uvádí: „Stav dnešního 

práva se vyznačuje pluralitou právních systémů (vnitrostátního, mezinárodního, 

evropského), rozsáhlostí, komplexností a často též nepřehledností pramenů práva 

(zákonů, podzákonných předpisů i aktů práva Evropské unie) a stále se zvětšujícím 

vlivem soudcovského dotváření práva (především ústavních a mezinárodních soudů, ale 

ne jenom). […] Potřeba důkladné teorie, vyhovující též praxi a odpovídající podmínkám 

českého právního řádu je v dnešní době skutečně naléhavá.“10 

V čem konkrétně spočívá příčina faktu, že se soudobé právo vyznačuje 

objemností, složitostí nebo třeba zmíněnou kolísavou kvalitou? Vedle narůstající 

komplikovanosti společenského života, rozpadu tradičních vazeb mezi obyvateli obcí 

v důsledku procesu urbanizace, úpadku vzdělanosti a protěžování individualismu na 

úkor hodnoty mezilidské jednoty a kooperace jde hlavně o to, že pravidla lidského 

jednání, morální i právní, se mění tak rychlým tempem, že se ani nemohou ustálit ve 

vědomí těch, jimž jsou určena: svých adresátů. Oslabuje se tím schopnost práva plnit 

jeden ze svých základních úkolů, vytváření rámce pro rozhodování mezi různými 

alternativami jednání a pro následné hodnocení této volby.11 Přítomnost takového rámce 

                                                 
10 WINTR, Jan. Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva. Všehrd: list spolku československých 
právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010. ISSN 1210-5740, s. 33. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/vstupni-uvahy-o-metodologii-interpretace-prava/. 
11 Blíže k tomu např. BAUMAN, Zygmunt. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Praha : Academia, 2008, 
s. 9 a n. 
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v lidském životě jej dělá jednodušším. Nabídkou možnosti následovat pravidlo totiž 

člověka alespoň částečně zbavuje nutnosti činit v rozmanitých životních situacích 

komplikovaná rozhodnutí, zvažovat všechna pro a proti, dohlížet dalekosáhlé důsledky 

svých činů (čehož nakonec stejně není nikdo schopen) apod. O tom, že je právu tato role 

vlastní, se můžeme přesvědčit analýzou dvou jeho ústředních pojmů: „Slovo ,norma‘ 

pochází z latiny a původně znamenalo úhelnici […]. Slovo ,regulativ‘ je odvozeno od 

latinského ,regula‘, což znamená pravítko […]. V obou případech jde o praktické 

pomůcky, které mají zajistit jednotný standard určité praxe.“12  Kdyby těchto pomůcek 

nebylo, musel by si je člověk opatřovat ad hoc  nebo by pravý úhel měřil od oka, 

rozuměj od svého oka, a výsledek by tomu odpovídal.  

A stejně se to má s regulativním působením právních norem: Kdyby jich nebylo, 

tvořil by si každý subjekt právních vztahů případ od případu své „normy“, a to podle 

toho, jak by to odpovídalo jeho představě spravedlnosti nebo jak by se mu to zrovna 

hodilo, a výsledek by tomu odpovídal. Uvozovky u slova norma jsou přitom namístě, 

protože taková norma by ve skutečnosti žádnou normou nebyla, nepředstavovala by 

totiž pravidlo pro toho, kdo ji formuloval, natož pro ostatní osoby, neboť by si 

nevynucovala následování. I kdyby totiž jedinec dodržoval „zlaté pravidlo etiky“, podle 

kterého by měl každý vždy jednat v souladu se zásadou, o níž by mohl chtít, aby se stala 

obecným zákonem, tak dokud by ji jako zákon nevyslovil a neprosadil, nebyla by jeho 

kritéria jednání pro ostatní lidi srozumitelná a samozřejmě ani závazná. Platí sice, že 

všechna právní pravidla nemohou být explicitní, na druhou stranu však alespoň některá 

explicitní být musí. Otázka vztahu implicitního a explicitního je z filosofického hlediska 

velmi zajímavá, příliš by nás však vzdálila od tématu této kapitoly, protože s otázkou 

důvodů pro filosofické uchopení problému interpretace souvisí jen volně. Vrátíme se 

k ní však později, při výkladu inferencionalismu. Omezme se prozatím na konstatování, 

že právní norma hodná toho jména se mimo jiné musí vyznačovat obecností, závazností 

a vynutitelností.13 Stav plné autonomie každého jednotlivce by proti tomu ve svém 

výsledku nebyl než situací opravdové vlády práva silnějšího, v níž by byl člověk 

člověku vlkem. Nejistota by byla zřejmě nejméně snesitelným rysem tohoto statu quo, 

                                                 
12 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2008, s. 112. 
13 Srov. např. BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: 
ASPI, 2004, s. 81 a n. 
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a to nejen nejistota o záchovu vlastního života a majetku, jak se běžně uvádí, ale nýbrž 

i nejistota ohledně toho, jak se jednat.  

Tak špatně na tom ovšem soudobé právo samozřejmě není. Lépe si ovšem 

uvědomíme rostoucí význam otázky jeho interpretace, máme-li na zřeteli jak směr, 

kterým se právo ubírá, tak i krajní bod, kam může dojít. Nebráním se přitom diskusi 

o skutečném stavu práva a své názory na jeho stav ke dni uveřejnění této práce 

předkládám právě toliko jako názory. Za nepochybné však považuji přinejmenším to, že 

ve větší míře, než tomu bylo dříve, převládá mezi adresáty právních norem přesvědčení, 

že je snazší se ve změti protichůdných norem ztratit, než se podle nich orientovat a že to 

jen nahrává lidem, kteří z takového stavu dokážou profitovat, takže právo už nechrání 

slabé, ale umožňuje silným legalizovat a legitimovat jejich nespravedlnosti. Rozšíření 

takového přístupu pochopitelně jen dále přispívá k tomu, že právo pozbývá respektu, 

kterému se těší všechny užitečné výtvory.  

V moderní době však vyvstala ještě další, dost možná i závažnější otázka: 

Problém postavení osob, jež nemají právo, které by interpretovaly a následně se jím 

řídily, protože na světě není stát, k němuž by patřily. Nemám teď na mysli uprchlíky, 

kteří nepochybně žili ve všech historických epochách, a buď požívali práva azylu, nebo 

hledali nový prostor pro živobytí v neobydlených částech planety. Mluvím zejména 

o milionech apatridů, kteří byli průběhu XX. století proti své vůli zákonem zbaveni 

státního občanství, což je nakonec, řečeno spolu s Hannah Arendtovou, vehnalo do 

labyrintu ostnatého drátu koncentračních, internačních, utečeneckých či jinak 

nazvaných táborů.14  V podobném právním vakuu setrvává i v současnosti řada osob, 

které jsou buď z mezinárodněprávního hlediska bezdomovci, nebo sice de iure nějaké 

státní občanství mají, fakticky však není vlády, u které by se mohly dovolat ochrany. 

Jedná se nejen o utečence před lokálními válkami, které vypukly po skončení války 

studené, ale rovněž o přistěhovalce do chudinských čtvrtí na okrajích světových 

megapolí.  

Dále je v souvislosti s úvahami o proměnách práva od doby konstituování 

koncepce jeho interpretace nutné zmínit, že pozice národních států, které mají právo 

tvořit a vynucovat, oslabuje v důsledku postupujícího procesu globalizace, a to na úkor 
                                                 
14 ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu. Praha : Oikoymenh, 1996. 
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nadnárodních organizací a dalších entit, jež mnohdy postrádají demokratickou 

legitimitu. Konečně nelze přehlédnout ani vliv probíhajícího procesu informatizace 

práva, jenž na komplexní zhodnocení svých důsledků teprve čeká. Jisté je, že orientace 

v právních řádech je dnes už nemyslitelná bez použití informačních systémů, 

pravděpodobné ovšem je, že právní informační systémy nejen umožňují provozovat 

právnické řemeslo v podstatě stejně jako v minulosti, pouze efektivněji, nýbrž že 

proměňují způsob, jakým právu rozumíme a jak ho nalézáme.15  

Tento poněkud nesourodý výčet kvantitativních a kvalitativních změn, tu 

politického, tu technologického původu, by mohl pokračovat. Při dostatečné vytrvalosti 

by vydal na komplexní srovnávací studii právních řádů dnes a před zhruba sto padesáti 

lety, která by byla jistě velmi užitečná. Sama o sobě by však zcela jistě překročila 

zamýšlený rozsah této práce, a přitom by neodpověděla na otázky, které mě zajímají. 

Cílem předchozích odstavců proto bylo pouze podpoření závěru, že se právo během 

daného období výrazně změnilo. To snad omlouvá, že jsem se omezil na eklektický 

výběr jen těch změn, které subjektivně považuji za natolik významné, že žádných 

dalších už dodávat netřeba.  

Vezměme tedy za prokázané, že se soudobé právo podstatným způsobem 

odlišuje od práva, které existovalo v době, kdy vznikla v současnosti používaná 

koncepce jeho interpretace. To pochopitelně vyvolává palčivé otázky ohledně jeho 

výkladu, z nichž některé už byly položeny v úvodu této kapitoly. Jak interpretovat 

takové právo? Lze při tom postupovat stejným způsobem jako při výkladu práva, které 

platilo v době před uvedenými změnami? Jakým způsobem např. pracovat se zásadou 

„neznalost práva neomlouvá“, když předpisů je mnohonásobně víc, než kolik by si 

dokázal osvojit byť i ten nejlepší právník? Jak chápat pojem „úmysl zákonodárce“ 

v situaci, kdy je obsah zákonů evidentně výsledkem lobbingu, zákulisních obchodů, 

rozhodnutí managementu soukromoprávního podniku či dokonce náhody?   

Z uvedených otázek nevyplývá nic menšího, než že celou problematiku právní 

interpretace, její pojmový aparát a vůbec způsob, jakým jsme o ní zvyklí uvažovat, je 

nutné od základu znovu promyslet a postavit na pevné základy. Jinými slovy, je nutné 

                                                 
15 Blíže k tomu ŠAVELKA, Jaromír, et al. Právní informační systémy [online]. Brno : Tribun EU, 2011 
[cit. 2011-11-28]. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/www/134449/online_verze.pdf, s. 9 a n. 
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postavit se rezervovaně k dosavadním poznatkům o interpretaci práva a filosoficky 

poctivým způsobem se vyrovnat s pochybnostmi stran toho, zda lze soudobé právo 

vykládat stejným způsobem, jakým bylo nalézáno v minulosti, ještě před uvedenými 

změnami. To předpokládá trojí: Charakterizovat soudobou koncepci teorie právní 

interpretace, konfrontovat ji s vybranými, zejména filosofickými fenomény XX. století 

a následně předložit k diskusi závěry, které z tohoto střetnutí vyplývají. 

Nejprve je nutné poznamenat, že předmětem bádání mohou skutečně být pouze 

fenomény vybrané – jakákoli snaha o sledování všech cest, jimiž se právo v posledních 

řekněme patnácti dekádách ubíralo, by překročilo nejen rozsah knihy, či spíše knihovny, 

ale i možnosti jediného autora. Vyplývá to ostatně už z výše popsaných problémů 

pojících se s výkladem práva dnes, jelikož filosofická reflexe každého z nich by si sama 

o sobě opět zasloužila mnoho prostoru. Rozhodl jsem se proto, že svou práci věnuji 

otázce jazykového výkladu právních textů, konkrétně pak pokusu o vytvoření takové 

její teorie, která v sobě koherentním způsobem propojí vše životaschopné ze stávající 

nauky o interpretaci práva s poznatky analytické filosofie, nazývané někdy též filosofie 

jazyka, která se začala rozvíjet v první polovině XX. století. Hodlám se tedy věnovat v 

širším smyslu tomu, co jsem v prvním odstavci nazval „způsobem, jakým lidská 

společenství po filosofické stránce rozumí sama sobě“. Z důvodů, k nimž se podrobněji 

dostanu vzápětí, tato otázka patří do domény právní filosofie, nikoli snad výlučně do 

oblasti filosofie jako takové. Zatím řekněme jen tolik, že právo té které společnosti je 

neoddělitelnou součástí její identity, výrazem jejího sebe-pochopení, zrcadlem její 

úrovně, a jako takové tudíž nemůže nebýt objektem právně-filosofického rozvažování.  

Právo by samozřejmě mohlo být nahlíženo i z jiných perspektiv než z těch 

filosofických, např. z pohledu historie (pak půjde třeba o popis průběhu legislativního 

procesu odnárodňování za druhé světové války, mám-li zůstat u shora uvedeného 

příkladu), politologie (zkoumající třeba vztahy národních států vůči supranacionálním 

organizacím) či výpočetní techniky (usilující kupříkladu o hledání způsobu, jak nahradit 

právníky stroji při řešení jednodušších úkolů). Aniž bych chtěl ovšem popírat 

praktickou užitečnost takových nebo jiných přístupů k právu, domnívám se, že snaha 

o filosofické uchopení práva stojí nejen nad nimi všemi, ale i nad výkonem právnické 

profese v praxi. Je totiž předpokladem zodpovězení všech ostatních otázek s právem 
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souvisejících. A proč právě filosofická analýza otázky právní interpretace, resp. 

jazykového výkladu právních textů? Ze všech filosofických témat vztahujících se 

k právu je to, které se táže po jeho vztahu k jazyku, tím nejdůležitějším. Právo je totiž 

s jazykem spojeno tak těsně, že nebude přehnané, když řeknu, že porozumění právu je 

v posledku otázkou porozumění jazyku. Kontroverzní tezi o nadřazenosti právní 

filosofie se budu samostatně věnovat v kapitole VI, abych nepředbíhal. Filosofické 

pojednání o jazykovém výkladu právního textu totiž nemůžu začít ničím jiným než tím, 

že se vyjasní jeho ontologický status neboli odpovědí na některé fundamentální otázky. 

Co je to jazykový výklad? Jaký je jeho vztah k právnímu textu? A k realitě, která je 

právem částečně normována?     
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III.  Základní otázky spjaté s jazykovým výkladem  

Musím ale hned zkraje upozornit, že hledáním odpovědí na otázky, kterými se 

uzavřela předchozí kapitola, nemíním vypisování „hotových“ definic a jejich následnou 

kritiku. Samozřejmě, i na to dojde, je to totiž součástí prvního z úkolů, o kterém jsem 

mluvil, totiž úkolu charakterizovat soudobou koncepci teorie právní interpretace. 

Nezapomínejme ale, že jen „[p]odle formální, nefilosofické metody je nejdříve hledána 

a vyžadována definice, alespoň kvůli vnější vědecké formě”.16  Ta by nás ale neměla 

nijak zvlášť trápit, neboť „příliš vysoko nastavená laťka rigoróznosti může oficiální 

teorii odvést daleko od vlastní praxe, a utlumit tak další vývoj vědy na dlouhá léta 

dopředu.“17  Začněme proto raději něčím, co skýtá více filosoficky zábavného materiálu 

– věnujme se obhajobě konstatování, že problematika filosofického kontextu 

jazykového výkladu patří do domény právní filosofie. Pokusím se zformulovat několik 

argumentů na podporu tohoto tvrzení, ze kterých následně vytěžíme i poznání týkající 

se samotné povahy entity jazykového výkladu. Poté bude možné dokázat i to, že právní 

filosofie je nadřazena právní praxi.  

Kdybychom neměli co dočinění s právně-filosofickým tématem, nemohla by být 

tato práce s úspěchem obhájena jako práce diplomová na žádné z právnických fakult. 

A vzhledem k tomu, že otázky související s jazykem nejsou v právně-filosofické nauce 

běžně traktovány, nabízí se skutečně hned zkraje pochybnost, zda nejde o problematiku 

výlučně lingvistickou, případně analyticko-filosofickou.18 Jak jsem už naznačil, jsem 

přesvědčen o tom, že opak je pravdou. Vážně míněné pokusy o využití poznatků 

vydobytých oběma zmíněnými ne-právními disciplínami totiž mohou představovat 

impulz pro další rozvoj právní vědy. A jak vyplynulo z deskripce stavu práva na 

přelomu tisíciletí, jsou takové podněty více než žádoucí.  

                                                 
16 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. Překlad Vladimír Špalek. Praha: 
Academia, 1992, s. 36. Pozn.: Slovo „definice“ je v původním textu proloženo kurzívou. 
17 KOLMAN, Vojt ěch. Filosofie čísla: základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie. Praha: 
Filosofia, 2008, s. 19.  
18 Část diplomové práce následující za touto větou až do s. 24 vznikla přepracováním práce ŠVÁRA, 
Ondřej. Metodologická hodnota nauky o třech oblastech významu pojmu [online]. Praha, 2011. Dostupné 
z: http://svoc.prf.cuni.cz/sources/4/6/57.pdf. Studentská vědecká a odborná činnost. Právnická fakulta UK 
v Praze. Vedoucí práce JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.  
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V nejširším smyslu lze konstatovat, že i právníci jsou jenom lidé, a proto pro ně 

jako pro všechny ve společenství žijící tvory platí, že se potřebují dorozumívat – a právě 

jazyk je nejdůležitějším nástrojem komunikace. Je však zároveň i něčím víc než jen 

instrumentem pro výměnu informací. Je integrální součástí bytí každého člověka, 

součástí, jež ho s jedněmi spojuje, od druhých odděluje, a předurčuje tak charakter jeho 

vztahů k ostatním lidským bytostem. Formuje jeho myšlení, dává světu, v němž žije, 

strukturu, čímž ho činí srozumitelným, a v neposlední řadě odemyká bránu do světa 

kultury a vzdělanosti, a zajišťuje tak kontinuitu předávání zkušeností předešlých 

generací.19 Ze všech živých tvorů pouze člověk vládne jazykem. Sepětí těchto jeho 

dvou vrstev, té instrumentální i oné fundamentální nejlépe vystihla intuice obou jazyků 

klasické vzdělanosti: Starořečtiny, která označuje člověka slovy ζῷον λόγον ἔχον [zóon 

logon echon], tedy jako živočicha majícího λόγος [logos], což znamená „slovo“, avšak 

současně i „rozum“, „vztah“ či dokonce „smysl“, tedy všechno to, co si s člověkem 

přirozeně spojujeme. Latina tím, že užívala slova communicatio, které znamená nejen 

„rozmluvu“, nýbrž i „sdílení“, „účast“, zkrátka to, co je lidem nějak společné.20 Uvádím 

to z toho důvodu, že není od věci podívat se při jakémkoliv bádání na vývoj významů 

zkoumaných výrazů, protože nám to často ukáže, co zůstává obvyklo skryto 

v každodenní jazykové praxi. Stojí za povšimnutí, že všechny jazyky světa, i ty, které 

jsou považovány za primitivní, mají určitou zásobu užívaných slov, většinou ale 

nedisponují slovem „slovo“. K tomu, aby byl tento výraz vytvořen, je nezbytné 

poodstoupit od zmíněné všední jazykové praxe a začít o ní přemýšlet, reflektovat ji. 

A o to se právě pokoušíme i my. Zatímco diplomové práce z oboru občanského, 

obchodního nebo ústavního práva by na tomto rozebíraly jednotlivá slova, aniž by si 

všimly, jak tato potají ovlivňují výsledek činnosti, my se skrze slova snažíme dobrat 

poznání toho, jak v právu funguje slovo.  

Proto postupme kupředu a povšimněme se, že kdyby nebylo jazyka, byl by 

prostor pro komunikaci mezi lidmi omezen prakticky jen na mimiku a gestikulaci, takže 

by stupeň rozvoje lidského myšlení, úrovně společnosti a společenských vztahů 

vykazoval jen velmi nízkou úroveň. Totéž by nutně platilo i o právu, pokud by něco 

                                                 
19 HALÍK, Tomáš. Oslovit Zachea. Praha: Lidové noviny, 2003. 
20 Blíže k tomu např. SOKOL, Jan. Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Vyd. 2. Praha: Portál, 
2008. 



Základní otázky spjaté s jazykovým výkladem 
 

19 
 

hodné toho jména ve světě bez jazyka vůbec existovalo. Lze si totiž jen stěží představit 

genezi tak složitého systému ve světě lidí, jimž se universum jeví jako impresionistický 

obraz bez ostrých kontur, jež mezi věcmi a jevy vnímají ti, kdož vládnou jazykem. 

Jazyk totiž dává člověku moc věci pojmenovat, tím je od sebe oddělit, a dát jim tak 

samostatnou existenci. Tedy alespoň podle některých pojetí jazyka, jak si brzy 

ukážeme. V souvislosti s přemýšlením o tvůrčí moci slova nelze přehlédnout známé 

biblické výroky „Bůh řekl: ,Ať je světlo‘ – a bylo světlo“ (Gen 1, 3), „Na počátku bylo 

Slovo“ (J 1, 1) a zejména „Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř 

i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli 

pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval“ (Gen 2, 19). Vrátíme-li se zpátky 

k právu, nejde jen o to, že bychom prostřednictvím gest sotva někomu vysvětlili 

význam výrazů jako trestný čin, Centrální depozitář cenných papírů nebo třeba akciová 

společnost, zformulovat lze i silnější tezi: Dokud uvedené entity nepojmenujeme, žádná 

z nich pro nás neexistuje, a to v tom smyslu, že ji jako samostatnou, od ostatních 

oddělenou nevnímáme.  

Někdo by ale mohl namítnout, že propůjčit věcem samostatnou existenci jde 

i bez jazyka, a sice tak, že na ně ukážeme. V tom případě ovšem vyvstává jiný problém, 

na který upozornil analytický filosof Willard Van Orman Quine. Známý je pod 

označením „nevymezitelnost reference“21, která spočívá v námitce, že jiní lidé nevědí, 

o čem se s nimi prostřednictvím gest pokoušíme dorozumět, jelikož nemohou 

principielně vědět, na co ukazujeme, resp. co všechno patří k věci, na kterou ukazujeme. 

Ukážu-li např. rukou na nějaký kus země a řeknu slovo „pozemek“, nemá ten, komu 

svůj projev adresuji, jistotu, zda „pozemkem“ míním pouze určitou vrstvu půdy, nebo se 

slovem pozemek označuje nejen část zemského povrchu, nýbrž i stavba s ním spojená, 

nebo mám aktuálně na mysli jen nějaký stav pozemku apod. Aby těchto subtilních úvah 

nebylo málo, dodejme, že omezená je v takovém případě nejen posluchačova možnost 

zjistit, co slovem „pozemek“ míním, ale i má schopnost ověřit, zda dotyčný skutečně 

pochopil, co je významem daného slova. Je sice pravda, že čím víc pozemků označí 

správně slovem „pozemek“, tím vyšší je pravděpodobnost, že správně pochopil význam 

                                                 
21 Srov. např. Inscrutability of reference [online], poslední aktualizace 14. listopadu 2011 [cit. 02. 01. 
2012], Wikipedie. Dostupné z WWW: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Inscrutability_of_reference&action=history nebo PEREGRIN, 
Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 181 a n.  
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onoho slova, to však nezaručuje, že někdy v budoucnu tato praxe neselže, např. tak, že 

dotyčný použije slovo „pozemek“ ve významu „podlahová plocha bytu“.22 Později se 

k nevymezitelnosti reference ještě vrátíme. I kdybychom však tento důmyslný postřeh 

ignorovali a brali za nesporné, že se lidé mohou i bez jazyka shodnout na tom, které 

věci existují, např. proto, že reálně existující věci vnímají stejně díky stejně fungujícímu 

aparátu smyslového vnímání, platilo by, že v takovém světě bez jazyka by předmět 

(nonverbální) komunikace tvořily pouze hmotné předměty, a to ještě jen ty z nich, které 

by byly v době komunikace aktuálně přítomné. Na nehmotné entity, např. na dobré 

mravy, samozřejmě fyzicky ukázat nejde. Nyní už lze říci s jistotou, že obsah takového 

dorozumívání by tím pádem byl nutně primitivní a rozhodně by nepostačoval 

k vytvoření něčeho, co by alespoň vzdáleně připomínalo právo.  

Právo tedy z jazyka vychází a je s ním neoddělitelně spojeno, takže by bez 

jazyka nebylo ani právo. Už to o jeho povaze mnohé vypovídá. Lze ale dokonce říct, že 

právo je jako jazyk. V obou případech se totiž jedná o „nejsofistikovanější systémy 

sociálních pravidel, které lidské společnosti mají“, jež „poskytují řešení problémů, 

kterým čelí lidé, kteří potřebují kooperovat, avšak zároveň si navzájem jen omezeně 

rozumí“.23  Pokud si navíc uvědomíme, že svět bez jazyka je myslitelný jen coby 

myšlenkový experiment24, je zřejmé, že jazyk musíme chápat nejen jako nutnou 

podmínku existence toho, co jsme zvyklí identifikovat jako právo, nýbrž zároveň ho 

považovat za klíč k jeho pochopení. Naše poznání světa včetně světa práva jako jeho 

výseče se totiž vždy uskutečňuje skrze nějaký jazyk. Ten ovlivňuje způsob, jakým světu 

(a právu) porozumíme, neboť představuje důležitou, dost možná i rozhodující složku 

tzv. před-porozumění (Vorverständnis), s nímž ke zkoumání práva přistupujeme. 

I v tomto smyslu tedy platí, že jazyk ovlivňuje způsob, jaké právo konkrétní právníci 

nalézají a jaké aplikují. Platí, že konkrétní obsahy a formy práva jsou vždy manifestací 

způsobu, jakým konkrétní společenství lidí žijících v určitém čase na určitém místě 

rozumí samo sobě, vztahům mezi svými členy, jejich vztahu k těm, kdo ke společenství 

nepatří, morálce, tradicím převzatým od předků apod. A tyto faktory jsou substanciálně 

                                                 
22 Tento příklad pochází z článku ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku? 
Všehrd: list spolku československých právníků "Všehrd" v Praze. 2010, s. 60 - 73. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-obratem-k-jazyku/. 
23 COLEMAN, Jules a Scott SHAPIRO. The Oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law. 
Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 937.  
24 SOKOL, Jan. Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, s. 63 a n.  
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spolutvořeny jazykem daného společenství. Všechny tyto faktory nutno zahrnout do 

filosofického kontextu výkladu práva. Do podrobnějšího rozboru problematiky 

Vorverständnis a právní hermeneutiky vůbec se pro nedostatek prostoru bohužel pustit 

nemohu, a zájemce tak alespoň odkazuji na rozsáhlou literaturu věnovanou tomuto 

tématu.25 To nám ale nemusí nijak zvlášť vadit, jelikož i tak máme k dispozici několik 

dalších dobrých argumentů ve prospěch propojení domén nauk právních 

a jazykozpytných. Platí totiž, že minimálně poctivý vědec nemá po vzoru pozitivistů 

předminulého století svádět marný boj o oproštění se od svého předporozumění, nýbrž 

ho musí podrobit zevrubné reflexi, aby byl s to rozpoznat, jakým způsobem toto 

předporozumění ovlivňuje jeho rozumění – tomu, o čem bádá, tedy právu.  

Jazyk je pro právníka dále významný i v jiné, dalo by se říci o něco více 

přízemní rovině. Důvěrně ji znají i lidé, kteří si kvůli vytíženosti právní praxí nebo 

z jiných důvodů nepotrpí na pěstování teoretických spekulací o vztahu jazyka 

a práva, a prostě jazyk v podobě řeči používají: k psaní rozsudků, žalob, závětí či smluv, 

k přesvědčování soudu o správnosti svého právního názoru, klienta o své 

kompetentnosti, studentů o své erudici atd. Schopnost obratně zacházet s formou 

i obsahem jazyka je něčím, co si široká veřejnost s právníky přirozeně spojuje, co od 

nich očekává a dle čeho je často rozděluje na ty schopné a na ty méně schopné. Prvním 

kolegou, který si to rozlišeně uvědomil, zřejmě proto, že ho psaní soudních řečí živilo, 

byl prominentní athénský politik, řečník a právník Démosthenes. Od jeho dob se 

o pravdivosti tohoto názoru dříve či později přesvědčí většina osob, které přijdou 

s právem do styku. Tento aspekt je dnes podrobován zkoumání zejména v dílech 

pojednávajících o právní argumentaci, rétorice26 a zásadách normotvorby. I to je další 

důvod, proč se zabývat jazykovým výkladem.  

Argumentů máme nyní po ruce dost na to, abychom mohli učinit průběžný 

závěr, k němuž jsme od samého začátku chtěli dospět: Jazyk je nutnou podmínkou 

vzniku práva, a nakolik platí, že faktory determinující právo jsou samy podstatně 

ovlivněny jazykem a lze je pouze skrze jazyk zkoumat, natolik platí i to, že ani právo 

                                                 
25 zejména HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2002, dále GADAMER, 
Hans-Georg. Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010 a ESSER, J.: 
Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Frankfurt am Main: Athenäum, 1970. 
26 Jeden příklad za všechny je PERELMAN, Chaïm a Lucie OLBRECHTS-TYTECA. The new rhetoric: 
a treatise on argumentation. Repr. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2008. 
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nelze pochopit bez pochopení jazyka. To samo o sobě nejen vypovídá něco 

netriviálního o povaze práva a ospravedlňuje tak další zkoumání jeho vztahu k jazyku, 

nýbrž k němu přímo vybízí. Někdo by však mohl namítnout, že ani tím, že je člověkem, 

ani tím, že je člověkem živícím se v jistém smyslu prací s jazykem, se právník 

neodlišuje od osob vykonávajících mnoho jiných lidských činností, takže z doposud 

řečeného nevyplývá, že je smysluplné, aby právníci vynakládali úsilí směřující 

k zevrubné znalosti fenoménu jazyka. Nestačí snad, mohli by kritici pokračovat 

v nahlodávání našeho úsilí, krátce popřemýšlet o vztahu práva a jazyka, osvojit si 

základy obratného vyjadřování a pak už se věnovat jen právu samotnému s tím, že 

všechny další úvahy o povaze jazyka budou přenechány jazykovědcům? Otázka 

z úvodu této kapitoly, zda zvolené téma patří do právní filosofie, by tak navzdory 

předloženým argumentům zůstala i nadále otevřená. 

U toho se zastavme. Platí sice to, co bylo řečeno, tedy že právníci nepodceňují 

význam právní interpretace.27 Nicméně tváří v tvář dotazu, zda by měl právník v rámci 

svého povolání a přípravy na něj pronikat do „zvláštností jazyka“ jen natolik, nakolik to 

pro něj bude prakticky využitelné při procesu tvorby, interpretace a aplikace práva, 

nebo je z nějakého důvodu žádoucí, aby vynaložil úsilí odměněné komplexní 

teoretickou znalostí fenoménu jazyka, bude jednota právnické obce podrobena 

zkoušce.28 Na jednu stranu jsme ukázali a dokázali, že nic takového jako právo an sich 

neexistuje, každé právo je totiž v rozhodující míře tvořeno různými jazykovými 

promluvami, ať už psanými nebo mluvenými, a skrze perspektivu nějakého jazyka je 

vždy nahlíženo. A platí, že každá jazyková promluva – ta jazykově-právní pak 

dvojnásob – vždy volá po výkladu, jak v sobě koncentruje výrok „neexistují žádné 

právní normy, existují toliko interpretované právní normy“, citovaný v úvodu.29  Na 

straně druhé ovšem můžeme najít dobré důvody i pro to, abychom se přiklonili spíše 

k závěru o tom, že pro právníka není co se jazyka týče nezbytné postupovat příliš do 

hloubky. Ve prospěch tohoto názoru hovoří fakt, že pro většinu právníků je jazyk pouze 

prostředkem a nikoli vlastním předmětem myšlenkové činnosti tvořící náplň jejich 

                                                 
27 Srov. poznámky pod čarou č. 6 a č. 7.  
28 ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku? Všehrd: list spolku 
československých právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010. ISSN 1210-5740, s. 60 - 73. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-obratem-k-jazyku/. 
29 Srov. pozn. pod čarou č. 6. 
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profese advokáta, soudce nebo třeba notáře. Je to už popsaný prostředek, skrze který tito 

odborníci zjišťují obsah norem, vyjadřují svá vlastní rozhodnutí, formulují právní úkony 

apod. Navíc platí, že výklad právních norem není a ani nemá být činností samoúčelnou, 

nýbrž je nutné provádět ho s ohledem na následnou aplikaci práva. Zdálo by se proto 

logické, aby právníci v rámci zajištění efektivity výkladu učinili součástí své jazykové 

kompetence jen ty znalosti, které v dostatečné míře zajišťují relativní přesnost, 

jednoznačnost, konstantnost a srozumitelnost jejich vyjadřování a hlubší úvahy o těchto 

znalostech samých přenechali v rámci jakési meziodvětvové dělby práce lingvistům, 

translatologům, bohemistům a jiným odborníkům a toliko těžili z plodů jejich bádání 

v příslušné oblasti.  

Máme-li ovšem naši úvahu dovést až do konce, je i zde třeba nevzdávat se 

dialektického charakteru započatého diskursu, učinit další krok a právě řečené opět 

zčásti zpochybnit. Jde o to, že minimálně z pohledu právní filosofie by měla být dělba 

práce mezi vědeckými disciplínami mnohem spíše považována za otázku rozumné míry, 

než za černobíle postavené „ano – ne“. To znamená, že právník obecně a právní filosof 

zabývající se jazykovým výkladem zvláště by se měl mít na pozoru před odmítáním 

řešení některých důležitých otázek s odkazem na jejich ne-právnost. Neměl by jejich 

řešení přenechávat jiným odborníkům jen proto, že jejich přínos pro právní praxi není 

na první pohled zřejmý. Měl by se jimi naopak aktivně zabývat, a to minimálně ze dvou 

důvodů. Ten méně závažný je nasnadě: Poznatky zdající se být pro právní vědu na první 

pohled irelevantní se později mohou ukázat velmi užitečnými. A je právě jedním 

z úkolů právního filosofa, aby tento jejich potenciál odhalil a upozornil na něj. 

Druhý důvod je významnější, neboť nesouvisí se zkoumanými jednotlivinami, 

tedy s konkrétními poznatky, k nimž lze skrze právní filosofii dospět, ale dotýká se 

podstaty samotné aktivity zkoumání: Má-li být činnost, kterou se právní filosof pokouší 

provozovat, vůbec hodna jména φιλοσοφία30 v původním významu tohoto slova, 

nemůže být omezena pouze na definování pravidel vytváření srozumitelných a přesných 

textů právních předpisů a jejich úspěšné interpretace, to vše na bázi „hotových“ definic 

                                                 
30 Řecké slovo φιλοσοφία [filosofia], které je doloženo poprvé u Hérodota, se překládá obratem „láska k 
moudrosti“ a znamená „snahu o vzdělání, o duševní rozšíření a povznesení nad úzký horizont člověka, 
který žije bez otázek nad domnělými samozřejmostmi.“ Blíže k tomu např. PATOČKA, Jan. Nejstarší 
řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sokratem : přednášky z antické filosofie. 
Praha: Vyšehrad, 1996, s. 11. 



Základní otázky spjaté s jazykovým výkladem 
 

24 
 

výrazů typu „jazyk“, „slovo“, „sémantika“ apod., které byly převzaty bez dalšího 

z jazykovědných slovníků. Musí se zabývat i obecnějšími otázkami, jež vedou toho, kdo 

je klade k získání nikoli pouhé řemeslné dovednosti31, nýbrž k opravdovému poznání32  

na poli vztahu jazyka a práva. Třeba i k takovému, jež na první pohled neslouží 

žádnému konkrétnímu cíli. To vyžaduje, aby právní jazyk nebyl chápán výlučně 

instrumentálně, tedy jako pouhý nástroj, jehož prostřednictvím jsou komunikovány 

„myšlenky zákonodárce“, a který je zajímavý jen co do svých odlišností od jazyka ne-

právního.  

Ukazuje se tedy nejen, že filosofický kontext jazykového výkladu má být nade 

vší pochybnost objektem zájmu právní filosofie, ale i to, že jde o problém složitější, než 

se běžně míní. Problém, který si žádá nové promyšlení a uchopení založené na změně 

paradigmatu.33 To mělo býti dokázáno.  

 

 

 

 

 

                                                 
31 Slovy klasických filosofů τεχνη [techné]. 
32 Slovy klasických έπιστήµη [epistémé]. 
33 ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku? Všehrd: list spolku 
československých právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010. ISSN 1210-5740, s. 61. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-obratem-k-jazyku/. 
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IV.  O povaze právního filosofování a jeho místě v právu   

Co míním onou změnou paradigmatu, to objasním hned v následující kapitole. 

Zjednodušeně řečeno jde o to, pochopit právo a jeho fungování v souladu 

s analyticko-filosofickým přístupem jako povýtce jazykový problém. Aby však byl 

vhled do nastíněné problematiky úplný, musí po odpovědích na otázku, proč se touto 

záležitostí vůbec zabývat a co všechno pod ni spadá, následovat ještě jedno vysvětlení. 

Vysvětlení skutečnosti, že zrovna právní filosofie je tím správným odvětvím pro 

uskutečnění našeho projektu. Už jsem se toho dotkl v předešlých kapitolách, ovšem 

pouze jsem bez dalšího tvrdil, že právní filosofie je onou vhodnou disciplínou 

k dosažení zvoleného cíle (v protikladu třeba k lingvistice nebo analytické filosofii). 

Nyní je potřebí toho dokázat. Opět z těchto argumentů získáme i vedlejší produkt 

v podobě zajímavých výpovědí o povaze filosofického kontextu jazykového výkladu, 

místě, které zaujímá v rámci práva a další. Splním tak zároveň slib daný v kapitole III, 

když vyložím, proč považuji právní filosofii za nadřazenou právní praxi.  

Začněme u toho, že vezmeme na milost „hotové“ definice významných pojmů 

souvisejících s problematikou jazykového výkladu, o kterých jsme výše řekli, že se jim 

budeme nějakou dobu vyhýbat, protože jsou i zábavnější činnosti, kterým se lze 

věnovat. U toho ještě zůstaneme. Nicméně abychom k definicím a jejich roli nebyli 

nespravedliví, je nutné říct, že jedním z prvořadých úkolů právní filosofie je právě 

pěstování trvalého úsilí o co nejpřesnější vymezování základních pojmů, s nimiž pak 

pracují jednotlivá právní odvětví, ať už jde o právo ústavní, trestní, občanské či jiné.34 

I to patří k έπιστήµη, k pravému poznání, o kterém byla řeč před chvílí. Právo je ale 

disciplínou praktickou, zaměřenou na řešení konkrétních problémů spojených 

s procesem aplikace jednotlivých platných předpisů, a nabízí se proto pochybnost 

ohledně toho, zda je nutné zabývat se obecnými otázkami právní filosofie nad rámec 

matérie jednotlivých právních odvětví. Dává například dobrý smysl zamýšlet se nad 

tím, co je to právní norma a jak ovlivňuje její jazykové vyjádření naše porozumění 

                                                 
34 Část diplomové práce následující za touto větou až do s. 33 vznikla přepracováním mého článku 
ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku? Všehrd: list spolku československých 
právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010. ISSN 1210-5740, s. 60 - 73. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-obratem-k-jazyku/. 
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jejímu obsahu? Dobře, je to poznání svého druhu, můžeme ale přece místo toho přímo 

studovat jednotlivé právní normy obsažené v platných předpisech, a osvojit si tak 

objemné množství praktických poznatků, třeba o tom, kdo může podat ústavní stížnost, 

jaké jednání je trestným činem či jak uzavřít kupní smlouvu dle občanského zákoníku! 

Nejsou nakonec úvahy na rovinně vyšší míry abstrakce jen myšlenkovým cvičením 

vhodným toliko k provozování na akademické půdě? Podobně jako u pochybnosti, zda 

není pro právníka zbytečné zabývat se fenoménem jazyka do hloubky, je i zde na místě 

záporná odpověď. A podobně i zde lze argumentovat přinejmenším dvěma dobrými 

důvody. Jednak nikdy nevíme, zda filosofické teoretizování nepřinese prakticky 

využitelné poznatky, jednak už k filosofii včetně té právní tak nějak přirozeně patří. 

Snaha uchopit jakýkoliv problém prostřednictvím právní filosofie je tedy smysluplná. 

K tomuto závěru se přiklání i struktura vzdělávání právníků v České republice s tím, že 

bez znalosti právní teorie, resp. části právní filosofie nelze porozumět ani látce 

jednotlivých právních odvětví. Proto patří právní teorie, která mj. i poznatky právní 

filosofie předává, k jednomu z prvních předmětů, s nimiž se budoucí právník potká. 

Přesto existují postoje, které teoretizování jeho význam upírají, a jsou podle mě 

poměrně rozšířené. Často se zaštiťují výše uvedeným názorem, že právnická profese je 

v prvé řadě oním praktickým uměním, jelikož se od právníků očekávají spíše konkrétní 

rady jak jednat v určitých životních situacích, třeba před soudem nebo úřadem. Za 

dobrého právníka bude proto považován ten, kdo je s to takové rady poskytnout, i když 

o právní filosofii toho bude vědět pramálo. Podle tohoto přístupu by se právní filosofie 

měla zabývat především (ne-li výlučně) získáváním poznatků přímo využitelných 

v praxi. Jiná názor ten právě uvedený modifikuje dovětkem, že studium právní filosofie 

s jejími vysoce abstraktními úvahami o právu a rozsáhlými diskusemi o zdánlivě 

absurdních příkladech a ještě absurdnějších protipříkladech sice může být smysluplné. 

Ale pouze coby svérázná intelektuální zábava vhodná k obohacení volného času těch, 

kterým přináší potěšení zabývat se „zpochybňováním těch nejprostších projevů 

zdravého rozumu“.35  Jenže každý přece ví, co je právo (alespoň do okamžiku, než se ho 

na to někdo zeptá, dodal bych spolu se Sv. Augustina). Ještě jiný pohled říká, že právní 

filosofie svůj význam má, jelikož existuje – i když často jen omezená – možnost využití 

poznatků skrze ni získaných v praxi. Proto není nutné být příkrý a považovat ji za 
                                                 
35 HART, Herbert L. A. Pojem práva. V čes. jaz. vyd. 2. Praha: Prostor, 2010, s. 18.  



O povaze právního filosofování a jeho místě v právu 
 

27 
 

pouhou manýru osob, které se nedokážou koncentrovat na řešení konkrétních otázek 

souvisejících s platným právem. Stoupenci tohoto „umírněného“ stanoviska pak na 

právní filosofii oceňují to, že kromě dle jejich názoru neplodných diskusí zároveň 

vybírá a sumarizuje všechno to, co mají jednotlivá právní odvětví společné, a usnadňuje 

tak jejich studium. Případně hodnotí kladně skutečnost, že právní filosofie umožňuje 

jejich „hlubší pochopení“, „pomáhá při řešení složitých případů“ apod.  

Všechno jsou to ale jenom fráze, které, vysloveny bez dalšího, nevypovídají 

téměř nic o tom, v čem spočívá jádro právní filosofie a její hodnota a ve skutečnosti tyto 

podstatné skutečnosti spíše zamlžují. Samozřejmě, že je kus pravdy třeba na tom, že 

právo je praktickou disciplínou, že lidé od právníků čekají spíše konkrétní rady než 

filosofické úvahy, že právní filosofy jejich disciplína baví apod. Hodnota právní 

filosofie se však nikterak neodvozuje z osobního zájmu těch, kdo se jí věnují, ani není 

odůvodněna rolí, kterou tato disciplína hraje v procesu vzdělávání právníků. Konečně 

nevyplývá ani z její schopnosti formulovat abstraktní závěry a přispívat tak k lepšímu 

pochopení platného práva, jakkoliv je nezbytné všechny tyto její pozitivní aspekty 

uznávat.  

To, čím se právní filosofie kvalitativně odlišuje od odvětví platného práva, a co 

tak ospravedlňuje její pěstování, je skutečnost, že zatímco právní filosofie směřuje 

k samotné podstatě práva, jednotlivá právní odvětví zkoumají pouze to, čím se tato 

podstata práva uchopovaná právní filosofií projevuje navenek. Jsou tudíž odsouzena 

k tomu, aby takříkajíc plula po povrchu. Jinými slovy, doména, v níž bádá právní 

filosofie, nestojí k doménám ostatních disciplín (občanského, obchodního nebo jiného 

práva) v prostém vztahu obecnějšího k podrobnějšímu ani toho, co pouze usnadňuje 

zkoumání ve vztahu k tomu, co teprve má být zkoumáno. Rozdíl mezi nimi není dán ani 

kvantitou poznatků, kterými obě lidské činnosti disponují. Předmět právní filosofie se 

má k předmětu jednotlivých právních odvětví jako substance k jejím akcidentům, 

a rozdíl mezi nimi je tudíž kvalitativní, nikoli kvantitativní nebo instrumentální.  

V tomto a právě v tomto smyslu je právní filosofie nadřazena ostatním právním 

odvětvím.  

Právě zformulovaná teze se nejlépe objasní konkrétním příkladem, jenž bude 

následně zobecněn. Výše bylo uvedeno, že jedním z úkolů právní filosofie je 
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neutuchající snaha o zformulování co nejpřesnějších definic entit, s nimiž pracují 

jednotlivá právní odvětví, např. pojmu právní normy, který kontrastuje se studiem 

jednotlivých právních norem, třeba těch občanskoprávních. Vedle samotného pojmu 

práva patří pojem právní normy mezi ty nejelementárnější v právu vůbec, a proto se ho 

v následujícím výkladu přidržíme.  

Vymezení právní normy, která jsou k nalezení v právně-teoretických pramenech, 

obvykle různými slovy vyjadřují obdobnou myšlenku, a sice že právní norma je obecně 

závazné pravidlo lidského jednání, které bylo vydáno státem, jenž dodržování tohoto 

pravidla vynucuje a jeho porušení sankcionuje.36 Tato definice představuje už poměrně 

pokročilý produkt právního myšlení, cizelovaný v dlouhodobém diskursu uznávaných 

autorit. Na první pohled se velmi odlišuje od způsobu, jakým právní normu definují 

ne-právníci, jsou-li na tuto věc dotázáni. Podle mé zkušenosti lidé, kteří se právem 

nikdy na teoretické úrovni nezabývali, na otázku, co je právní norma, obvykle 

odpovídají tak, že začnou vyjmenovávat jednotlivé předpisy. Většina Čechů například 

ví, že existuje něco jako Ústava České republiky, občanský a trestní zákoník, někteří by 

byli s to přidat i zákoník práce, živnostenský zákon a další předpisy obsahující právní 

normy.  

Vezměme nyní, že by hypoteticky existoval člověk, který by postupoval tímto 

intuitivním způsobem a na otázku „co je to právní norma?“ odpověděl vyjmenováním 

všech platných právních norem, resp. předpisů, které je obsahují. Definoval by tím beze 

zbytku pojem právní normy? Samozřejmě, že ne. Teoretická definice právní normy totiž 

není prostým souhrnem všech existujících norem. Je tím, co má každá z nich společné, 

neboli je korelátem všech právních norem. Zároveň se však od každé z nich něčím 

odlišuje. A právě ono společné, které je na rozdíl od všeho nahodilého tím skutečně 

podstatným, je fixováno právně-filosofickou definicí. Nejde o myšlenku nijak 

převratnou, už před dvěma a půl tisíci lety pojmenoval rozdíl mezi podstatou nějaké 

entity a jejími instancemi řecký filosof Sokrates v dialogu se svým druhem Menónem. 

Nemluvil sice o právních normách a při hledání vhodného příkladu sáhl po zdatnostech 

                                                 
36 Srov. např. 5. BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. 
Praha: ASPI, 2004, s. 81 a n. nebo HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2006, s. 94 a 
n.  
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a včelách, i přesto je však pro naši úvahu jeho řeč velmi inspirativní. Proto si ji 

připomeňme: 

„Sokrates: Podobá se, Menóne, že mě potkalo velké štěstí, jestliže jsem 

hledal jen jednu zdatnost, ale nalezl jsem celý roj zdatností u tebe ležící. 

Avšak, Menóne, abych užil tohoto obrazu o rojích, dejme tomu, že bys na 

mou otázku, co je včela, řekl, že jich je mnoho a rozmanitých; co bys mi 

odpověděl, kdybych se tě zeptal: „Myslíš snad, že tím jich je mnoho 

a rozmanitých a vespolek se lišících, že jsou včely? Či se tímto nic neliší, 

nýbrž něčím jiným, jako například buď krásou nebo velikostí nebo některou 

jinou z takových vlastností?“ Pověz, co bys odpověděl, kdybys dostal 

takovou otázku?  

Menón: Jistě to, že se jako včely nic neliší jedna od druhé.  

Sokrates: Kdybych tedy potom řekl: „Nuže pověz mi právě toto, Menóne: 

Co je podle tvého mínění to, čím se nic neliší, nýbrž všechny jsou totéž?“ 

Přece bys měl mi co říci? 

Menón: Zajisté.  

Sokrates: Tak tomu je tedy i se zdatnostmi; i když jich je mnoho 

a rozmanitých, všechny mají jakýsi jeden totožný druhový vid, pro který 

jsou zdatnostmi; na něj se má podívat ten, kdo odpovídá tazateli, a pak 

objasnit, co je zdatnost.“37  

Spolu se Sokratem můžeme nyní odpovědět na otázku, v čem je právně-filosofická 

definice právní normy coby obecně závazného pravidla chování vynutitelného státní 

mocí přesnější oproti snaze definovat právní normu vyjmenováváním či popisováním 

rozmanitých právních předpisů. Fixuje to, co je společné všem právním normám 

a odhlíží od ostatních vlastností, které jsou z hlediska existence či neexistence něčeho 

coby právní normy podružné, protože kontingentní. Tím realizuje něco významnějšího 

než pouhé zobecňování, eklektický výběr toho, co je společné několika odvětvím, 

                                                 
37 PLATÓN,. Theagés: Charmidés ; Lachés ; Lysis ; Euthydémos ; Prótagoras ; Gorgias ; Menón ; 
Hippias Větší ; Hippias Menší ; Ión ; Menexenos. Překlad František Novotný. Praha: Oikoymenh, 2003, 
s. 341.  
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vysvětlování pojmu pojmem apod. Uchopuje substanci právní normy, tedy to, co sice 

není na první pohled viditelné, protože se to skrývá za – nebo přesněji pod38 – mnoha 

ustanoveními jednotlivých předpisů: Právě to je však, jak už tomu u vztahu viditelného 

a neviditelného bývá, tím podstatným.  

Obecná závaznost, vynutitelnost a další pojmové znaky jsou pro právní normu 

substanciální, protože bez nich by právní norma nebyla tou entitou, kterou je, byla by 

entitou jinou. V tom spočívá jejich podstatnost. Stala by se normou, avšak nikoli právní, 

nebo by nešlo ani o normu, nýbrž o něco docela jiného. Navzdory svému rozhodujícímu 

významu se však tyto znaky skrývají za tím, co je viditelné, a čekají, až budou právní 

filosofií odkryty, vydobyty. Oním viditelným jsou především jednotlivá ustanovení 

norem v předpisech platného práva doplňovaná judikaturou, odbornými publikacemi 

apod., které ve svém souhrnu tvoří rozsáhlou materii, jejíž zvládnutí, zejména 

zapamatování a pochopení, stojí nemálo námahy. Tato intelektuální náročnost potřebná 

k naučení se platnému právu ovšem nic nemění na faktu, že poznatky takto zvládané 

tvoří pouze svrchní vrstvu toho, co je právem. Takříkajíc na této fundamentální vrstvě 

práva parazitují. Jejich ne-podstatnost nejlépe dokazuje jim vlastní proměnlivost. Tak 

občanský zákoník zůstává právním předpisem navzdory tomu, že se jeho ustanovení 

i způsob výkladu a aplikace kontinuálně, často velmi výrazně mění. Skutečnost, že 

právní normy v něm obsažené zůstávají navzdory těmto změnám právními normami 

a on sám právním předpisem tudíž musí spočívat v něčem jiném než v tom, že stanoví, 

že „stavba není součástí pozemku“.  

Znovu opakuji, že tím nemá být nikterak řečeno, že platné právo není hodno 

studia, nebo dokonce, že je možné ho zcela ignorovat a nahlížet to, co je v právu 

podstatné, jinak, než skrze právo platné. Pochopitelně, že kdyby nebylo práva, nebylo 

by ani právní teorie, v tomto smyslu tedy praxe musí teorii předcházet. Je třeba si 

„pouze“ uvědomit rozdíl mezi podstatou práva a tím, v jakých formách se tato podstata 

projevuje navenek. Substancí práva je vše svou kvalitou obecné, nutné, neměnné 

a zbavené nahodilosti, které se navenek projevuje různými jedinečnými, akcidentálními 

(tedy nikoli nutnými a kdykoli změnitelnými způsoby. Ty lze samozřejmě zkoumat, 

                                                 
38 Slovo „substance“ vychází z latinského „sub“ (pod) a „sto, are“ (stát) a lze ho tedy zjednodušeně 
překládat jako „to, co stojí pod něčím jiným“. České slovo pod-stata je pak pouze přesným překladem 
tohoto filosofického termínu. 
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systematizovat a vůbec s nimi provádět všechno to, co s nimi praktičtí právníci dělají. 

Vždy ale půjde o činnost toliko uvnitř sféry vnějších projevů práva, zjednodušeně uvnitř 

zákonů a judikatury. A tak se to má i s interpretací. Interpretace konkrétního právního 

předpisu je činností na úrovni akcidentů, přemýšlení o interpretaci (zjednodušeně: 

výklad pojmu „interpretace“) je činností na rovině podstaty.  

Vedle nezpochybnitelné role v regulaci chodu lidské společnosti má tedy platné 

právo hodnotu i hodnotu noetickou. V literatuře se někdy mluví o informační hodnotě 

práva, vychází se přitom z toho, že právo svým adresátům komunikuje určité obsahy. 

Mám teď ale na mysli trochu jinou stránku věci. Poznání podstaty práva je možné pouze 

skrze právo platné, neboť začíná u zakoušení vlivu právních jevů na určité osoby, např. 

způsobu, jakým konkrétní zákony ovlivňují život skutečných lidí ve společenství, 

pokračuje uvědoměním a reflexí této zkušenosti39, postupuje myšlenkovou abstrakcí od 

reflektovaného. Až po dlouhé cestě pak ústí předložením takových definic, jakou byla ta 

o právní normě coby obecně závazném pravidlu jednání vynutitelném statní mocí, která 

již není závislá na konkrétním platném právním předpisu. Z toho vyplývá, že abstrakce 

není cílem právní filosofie, nýbrž pouze prostředkem k jeho dosažení, a dále zejména 

fakt, že smyslem právní filosofie není usnadňovat studium platného práva, nýbrž že ve 

skutečnosti je třeba postupovat opačně a od studia platného práva přejít k pochopení 

právní filosofie. Zůstaneme-li u metafory práva jako celku o několika vrstvách, nelze 

vrstvu hlouběji uloženou prozkoumat jinak než odkrytím vrstvy, jež ji překrývá. 

Závěrem bych rád dodal, že noetickou hodnotu platného práva bychom neměli 

podceňovat, ale ani přeceňovat, protože stále platí, že platné právo je z filosofického 

hlediska pouze prostředkem k poznání toho, co je doopravdy podstatné, nikoli naopak.   

Nyní můžeme dovést naši dílčí úvahu do konce, jelikož jsme získali nástroj 

potřebný k finálnímu vysvětlení důvodu, pro který má substance práva onu vyšší 

hodnotu oproti způsobům, skrze které se projevuje. Substance je na svých akcidentech 

závislá právě jen co do své poznatelnosti, totiž v tom, že ji člověk nemůže poznat jiným 

způsobem, opačně to ale neplatí. Vnější jevové formy práva na substanci, jež se skrze 

ně dává, závisí ontologicky. Tím se myslí, že na podstatě práva závisí samotné bytí 

                                                 
39 Asi proto se lidé, kteří předpisy zakouší, avšak teoreticky nereflektují, pokoušejí definovat právo 
vyjmenováváním zákonů. 
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a nebytí jejích vnějších forem. Tato složitá věta vlastně neříká nic jiného než to, co už 

bylo vysloveno: Kdyby nebyla právní norma obecně závazným pravidlem chování, tak 

by nebyla právní normou, zůstane ale právní normou, ať bude nařizovat cokoli.40  Ještě 

jinými slovy, co je to právní norma můžeme pochopit skrze jakýkoli platný právní 

předpis obsahující normy bez ohledu na jejich obsah, který může podléhat neustálým 

proměnám, obsahu jakéhokoli právního předpisu a pohybu jeho změn však nelze 

opravdu porozumět bez pochopení podstatných znaků právní normy. Ty nemohou 

absentovat. Platné právo je proto jako žebřík, po kterém je třeba vyšplhat k podstatě 

práva, a pak ho odkopnout, je-li vám představa postupu do výše bližší než ta o sestupu 

do hloubky po jednotlivých vrstvách.41   

A podobně se to má i s ostatními právně-filosofickými definicemi, jimiž jsem se 

nezabýval a omezil se na konkrétní příklad pojmu právní normy. I skrze snahu 

o definice pojmů jako právo, právní síla, působnost právních norem, pramen práva, 

jazykový výklad apod. míří právní filosofie k podstatě práva. Je tak vědou vyššího řádu 

oproti naukám jednotlivých odvětví, ať už jde o zmiňované právo občanské, trestní, 

ústavní nebo jiné, ať už se jedná o odvětví existující nebo taková, která teprve vzniknou. 

Nenechme se přitom zmást skutečností, že ani po mnoha staletích myšlení o právu nám 

právní filosofie nedává definitivní odpovědi na otázky, které si právníci kladou. Její 

primární náplní není předávání oněch „hotových“ definic, o kterých jsem se už 

několikrát zmínil, dalším generacím právníků, nýbrž snaha o jejich trvalé precizování, 

která nebude nikdy završena. Tím právní filosofie kontrastuje se schopností 

jednotlivých právních odvětví definitivně řešit většinu praktických právních problémů, 

a ještě ostřeji se schopností přírodních věd definovat entity, s nimiž pracují. Znamená to 

ale, že v neukončenosti právně-filosofických sporů spočívá deficience této disciplíny, 

která vylučuje její nárok na vědu vyššího řádu? Na tuto otázku by myslím odpověděli 

kladně jen ti, kterým je vědomí neuzavřenosti dosažených poznatků zdrojem 

nepříjemných pocitů, avšak opak je podle mého názoru pravdou. Bylo by totiž naivní se 

                                                 
40 Ponechme nyní stranou složitou problematiku toho, zda právní norma, která nařizuje povinnost zcela 
zjevně nespravedlivou, zůstává nespravedlivou právní normou, nebo povahu právní normy ztrácí. 
K názoru, že taková norma ve skutečnosti normou není, srov. např. známý článek Gustava Radbrucha 
Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht publikovaný původně Süddeutsche Juristen-Zeitung, 
1946, s. 105 s. 108.     
41 Toto přirovnání pochází z WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: 
Oikoymenh, 2007, s. 83.  
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domnívat, že v jakékoli vědě může být dosaženo bodu, kdy už není možné získané 

poznatky vyvrátit či přinejmenším reinterpretovat. Koneckonců i jistota, kterou se 

vyznačují přírodní vědy, je pouze zdánlivá. A právní filosofie tím, že uznává, že se 

skrze ni zkoumaná podstata práva odhaluje postupně, vždy jen zčásti a že její celek 

nebude mít právník nikdy pevně v rukou, akceptuje reálnou situaci, v níž se ten který 

vědec nachází, jakkoliv ho vědomí této situace může z osobních a osobnostních důvodů 

iritovat. Snaha matematizovat právo (či jiné humanitní vědy), případně touha eliminovat 

právní filosofii s tím, že „jsou to stejně jenom řeči“, jakož i držet se jen práva trestního 

či občanského, to vše je zásadním nepochopením jak práva jako takového, tak údělu 

každého, kdo bádá v jakékoli vědecké disciplíně.  

Tímto konstatováním je pátá kapitola u svého konce. Opět si pro přehlednost 

dovolím zformulovat průběžný závěr dosavadního vývoje práce. Ukázal jsem nejprve, 

že si problematika jazykového výkladu právních textů vzhledem ke své aktuálnosti 

zaslouží pozornost právníků a následně na základě řady argumentů dovodil, že má-li 

tato pozornost vyústit v originální výstupy, musí se fenoménem jazykového výkladu 

zabývat komplexně, nikoli pouze v rámci právníky už vytvořené koncepce interpretace 

textů. Musí zohledňovat i filosofický pohled na věc. Následně jsem provedl analýzu 

postavení takového zkoumání v rámci právní filosofie, která jediná, jak se ukázalo, 

může dostát tomuto úkolu, neboť jako jediná míří k podstatě problému. Konečně jsem 

analyzoval i povahu takového bádání.  

Všechny tyto kroky byly předem prezentovány jako předpoklad pro nový pohled 

na fenomén jazykového výkladu právních textů. Předběžně jsem uvedl, že tento nový 

pohled bude představovat pokus o změnu paradigmatu založený na tradici analytické 

filosofie. Podívejme se nyní, co taková změna paradigmatu obnáší.  
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V. Obrat právní filosofie k jazyku 

Změna přístupu právní filosofie k řešení základních problémů, s nimiž se potýká, 

může iniciovat novou etapu jejího vývoje.42 O tom se přesvědčíme, obrátíme-li na 

okamžik svou pozornost k filosofii jako takové. Začátkem XX. století se zdálo, že se 

tato „věda věd“ po dvou a půl tisících letech svého vývoje ocitla když ne ve slepé 

uličce, pak přinejmenším na rozcestí.43 To mělo své hluboké příčiny historické, které 

pojmenovává Rádl: „Srdce středověku, víra ve filosofii, se zastavilo a středověk umřel; 

ten středověk, který chtěl mít nade všechno jiné pravdu poslední, jistojistou, dokázanou; 

věřil, že pravda jest tatáž od počátku světa […].“44 Mnoho lidí včetně samotných 

filosofů totiž sdílelo přesvědčení, že filosofie už lidem nemůže nabídnout nic než 

opakování dříve vyslovených myšlenek jinými slovy, případně vysoce spekulativní 

řešení uměle vytvářených, od reality odtržených pseudoproblémů. Objevovaly se 

dokonce pochybnosti stran toho, zda pojmy, skrze které jsou „řešení“ těchto „problémů“ 

artikulována, mají vůbec nějaký význam. Situace se navíc jevila být o to beznadějnější, 

oč úspěšněji a dynamičtěji si vedly přírodní vědy té doby založené na kombinaci 

matematiky a empiricky získávaných poznatků, které jako na běžícím páse přinášely 

vynálezy dramaticky měnící všední život lidí. Právě matematicky založení myslitelé, 

kteří snad i s určitou dávkou závisti sledovali úspěchy přírodních věd, byli vůči filosofii 

a jejímu metafysickým odnožím nejofenzivněji naladěni. Mnozí z nich, např. členové 

tzv. Vídeňského kruhu45, dokonce věřili, že éra filosofie jako takové se nachýlila ke 

svému konci a že tato disciplína neslavně zanikne jsouc nahrazena logikou nebo jinou, 

na matematice založenou disciplínou. Ti umírněnější z nich tvrdili, že má-li filosofie 

znovu nabýt status smysluplné činnosti, bude nutné ji vystavět po vzoru matematiky, 

tedy tak, aby bylo možné v každém jednotlivém sporu exaktně posoudit, jaký je smysl 

každého z pojmů, jež se v něm střetávají, jaké jsou mezi nimi logické vztahy, co 

                                                 
42 Následující odstavec byl s drobnými úpravami převzat z příspěvku, o kterém hovoří poznámka pod 
čarou č. 9.   
43 K historickému pozadí tohoto období srov. např. STÖRIG, Hans Joachim . Malé dějiny filosofie :. 7. 
přeprac. a rozšíř. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 
44 RÁDL, Emanuel. Dějiny filozofie II: Novověk. Praha: Votobia, 1999, s. 7. Pozn.: Citát se nevztahuje 
přímo k začátku XX. století, ale k začátku novověku, lze ho však podle mě použít, protože krizi filosofie 
z přelomu XIX. a XX. století lze chápat jako vyústění směru, kterým se ubíralo celé novověké myšlení.    
45 Blíže k němu např. PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 95.  
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vyplývá z určité množiny výroků apod. V každém případě ale platí, že perspektiva 

dalšího rozvoje filosofie nevypadala optimisticky.  

Jako mnohokrát před tím v dějinách myšlení se však i nyní potvrdilo, že vyústí-li 

tlak rezultující z konfrontace generací v „detonaci v podobě protichůdných či 

,kontraintuitivních‘ závěrů, není to proto třeba hned interpretovat jako tragédii, ale spíše 

jako výzvu a příležitost k tomu zvážit a revidovat zapomenutá východiska, oddělit 

cenné od konvenčního a výsledek postavit na pevnější základ.“46  Impulz k tomu, aby 

byla bídná situace pochopena jako příležitost, přišel od už zmíněných autorů, kteří 

usilovali o nahrazení či vylepšení filosofie matematikou. Právě ti totiž přišli 

s myšlenkou, že hlavním problémem filosofie je, zjednodušeně řečeno, její nepřesnost. 

Nepřesnost, příčinou které jest nepřesnost jazyka, který používá. A to byla právě ona 

změna paradigmatu – ambiciózní projekt „nové filosofie“ hovořící jazykem vystavěným 

zcela znovu, od základů a s plným respektováním požadavku exaktnosti. Nešlo tedy 

o to, že by se jazyk stal nově objektem zájmu teoretického rozvažování – tím byl 

nejpozději už od dob Platonových a Aristotelových, pravděpodobně i dříve. Nové bylo 

přesvědčení, že jazyk není „[…] jedno téma, jeden předmět z jiných; tak tomu bylo 

odedávna. Jasněji než dříve se ukázalo, že jazyk má naopak ústřední úlohu v lidském 

poznávacím procesu […].“47 Jednalo se vpravdě o vědeckou revoluci48, která 

odstartovala novou etapu vývoje filosofie, vývoje dynamického, plného nových objevů, 

plodných diskusí a originálních, široce diskutovaných myšlenek. Této změně 

paradigmatu se trefně začalo říkat „the linguistic turn“ neboli „obrat k jazyku“. To 

proto, že vycházela, jak bylo právě uvedeno, z přesvědčení, že „podstatná část 

tradičních filosofických problémů vzniká jedině proto, že nechápeme, jak náš jazyk 

skutečně funguje, případně v důsledku toho, že tento jazyk nefunguje tak, jak by měl“ 49, 

a že tudíž „to, co nás může dovést k řešení tradičních filosofických problémů (případně 

k poznání, že to ve skutečnosti problémy nejsou), je analýza jazyka, kterým hovoříme 

                                                 
46 21. KOLMAN, Vojtěch. Filosofie čísla: základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie. 
Praha: Filosofia, 2008, s. 19.  
47 STÖRIG, Hans Joachim . Malé dějiny filosofie :. 7. přeprac. a rozšíř. vyd. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 487.  
48 Jak ji ve svém díle popsal T. S. Kuhn. Blíže k tomu: KUHN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 
Praha : Oikoymenh, 1997. 
49 PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 18 
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a ve kterém jsou tyto problémy formulovány“.50 Ondřej Beran vyjadřuje obdobnou 

myšlenku následovně: „Z historického hlediska se označení ,analytická filosofie‘ pojí 

tradičně s dobovou filosofickou ,revolucí‘ pokoušející se přeložit většinu tradičních 

filosofických problémů do podoby zkoumání logické formy a významu jazykových 

výrazů a na této půdě je pomocí logické analýzy jazyka striktně vědecky rozhřešit, 

většinou tak, že se s nimi skoncuje jako s čímsi bezpodstatným a bezsmyslným.“51  

A zde už můžeme explicitně formulovat první poučení, které z této krátké 

výpravy do dějin filosofie vyplývá pro výklad problematiky právní interpretace. Mám 

za to, že lze nalézt paralelu mezi právní filosofii na straně jedné a filosofií obecnou, 

resp. analytickou na straně druhé, tj. mezi dvěma vědami, které se pokouším propojit. 

Tedy ne že bych chtěl propagovat názor, že se právní filosofie nachází na konci své 

cesty, v bídném postavení na konci slepé uličky nebo něco podobného. To by bylo 

přehnané a před obhajobou diplomové práce i poněkud netaktické. Nelze však 

přehlédnout, že s opakováním už vytvořených definic, výkladů a postupů při výkladu 

soudobého práva nevystačíme. To vyplynulo už z popisu světa, jak ho podala kapitola 

III. Máme sice k dispozici velké množství tradičních poznatků značné hodnoty, kterou 

je však ruku v ruce s tím, jak se právo mění, nutno prověřit – přesně v duchu právní 

filosofie chápané jako neutuchajícího úsilí. Některé poznatky mohou přestat být 

adekvátním nástrojem k vysvětlování práva. Vyvstává tak potřeba nahradit je či 

modifikovat. Pokud se problémy právní teorie pokusíme vyložit jako problémy 

jazykové, jinými slovy, provedeme-li obrat právní teorie k jazyku, můžeme objevit nové 

cesty jejího vývoje. 

Další podobnost je i v tom, že mnoho teoretických sporů (lze-li ovšem slovo 

„spor“ vůbec použít) ve výsledku často negeneruje žádné originální výsledky. Konečně 

i v rámci právní teorie, resp. právní filosofie je obecně sdílen názor, že příčinou 

interpretačních obtíží je neurčitost jazyka, a to nejen toho přirozeného, nýbrž i toho 

právního, který už je přitom sám o sobě jeho zpřesněnou verzí. Právě tímto směrem míří 

např. Hartova poznámka o tom, že jedním z důvodu otevřenosti textury práva je důvod 

jazykový, což výstižně objasňuje následujícími slovy: „Můžeme použít slovně 

                                                 
50 PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 18. 
51 BERAN , Ondřej. Náš jazyk, můj svět : Wittgenstein, Husserl a Heidegger - vzájemná setkávání a 
míjení. Praha : FILOSOFIA - nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha, s. 25. 
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formulovaná obecná pravidla, a přesto se v některých konkrétních případech objeví 

nejistota ohledně toho, jakou formu chování vyžadují. […] Nejen ve sféře pravidel, ale 

vlastně ve všech oblastech naší zkušenosti totiž existuje jistá hranice, jež je vlastní 

povaze jazyka a omezuje množství vodítek, která nám obecný jazyk může poskytnout. 

[…] Kánony interpretace tuto nejistotu zrušit nemohou, třebaže ji mohou poněkud 

omezit. Tyto kánony jsou totiž samy o sobě obecnými pravidly pro aplikaci jazyka 

a používají obecné pojmy, které je také třeba interpretovat.“52  

Pointa Hartových tvrzení pochopitelně nespočívá v poukázání na nutnost 

rezignovat na představu, že existuje právní text tak přesný, že nevyžaduje interpretaci. 

O iluzornosti takového přesvědčení bychom věděli i bez toho, že by nás na to Hart 

upozornil. Podstatné je, proč je tato představa iluzorní. Pokud mluvíme o textech 

zákonů, resp. textech jakýchkoliv jiných právních textů, máme co dočinění minimálně 

se dvěma, spíše však se třemi úrovněmi universa, jež k sobě stojí v hierarchickém stavu. 

Jednu úroveň představuje množina norem, kterou je nutno interpretovat přiřazováním 

prvků z množiny slov jazyka, jež tvoří druhou úroveň. Třetí úrovní je rovina reality 

(resp. věcí), která podle některých teorií konstituuje význam slov jazyka. Je sice možné 

říct, že texty právních norem tvoří specifickou složku jazyka, nikoli samostatné 

universum, i tak ale zůstává bez odpovědi otázka vztahu významu slov užitých v právní 

normě ke světu. Na tomto místě se přímo nabízí využít k vysvětlení příkladu, se kterým 

přišel filosof Ludwig Wittgenstein, k jehož dílu se záhy dostaneme. Jazyk ve svém 

pozdním období přirovnával ke hře v šachy. Proč to říkám? Šachy jsou podobné právu 

v tom, že představují normativní systém sui generis, jehož kodifikovaná pravidla53 

upravují lidské jednání – přípustný způsob tahu kamenem. Rozumět těmto pravidlům 

ale neznamená jen vědět, jaké tahy jsou akceptovatelné a jaké nikoliv, protože to už 

samo o sobě předpokládá řídit se dalšími pravidly, pravidly jazyka. A stejně je tomu 

s textem právních norem – řídit se normou, kterou zákon vyjadřuje, v sobě zahrnuje 

i následovat normu, která reglementuje, jak vykládat text příslušného ustanovení. Ta 

není závazná (!).54 Navíc se klade nejen otázka, co znamená rozumět pravidlům, v nichž 

                                                 
52 13. HART, Herbert L. A. Pojem práva. V čes. jaz. vyd. 2. Praha: Prostor, 2010, s. 130 – s. 131.  
53 Standardní pravidla hry šachy jsou definována mezinárodní organizací Fédération Internationale des 
Échecs. 
54 Např. Pravidla českého pravopisu jsou sice sjednocována Ústavem pro jazyk český, mají však pouze 
povahu doporučení.  
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jsou zformulována pravidla, nýbrž a především otázka, co to vlastně znamená řídit se 

jakýmkoliv pravidlem. Protože i kdyby byla Pravidla českého pravopisu závazná 

a úplná (tj. řešící všechny teoreticky možné situace), potřebovali bychom minimálně 

jedno další pravidlo, které by zakotvovalo jejich závaznost, další pravidlo, jež by 

zakotvovalo závaznost toho předešlého atd. Takový způsob vysvětlení je ale očividně 

nerozumný, protože ani teoreticky, ani prakticky není udržitelný. V prvním případě 

vede k nekonečnému regresu, v tom druhém je v rozporu s lidskou zkušeností – není 

tomu přece tak, že bychom měli po ruce nekonečně mnoho předpisů. 

Ukazuje se, že otázka vztahu jazyka a práva přímo souvisí s tím, jak je možné, 

že lidé dodržují předpisy – pokud neodpovíme na tu první, neporozumíme ani odpovědi 

na tu druhou. I v tomto významu je žádoucí, aby se právní filosofie obrátila k jazyku. 

A k filosofii analytické, chce se mi dodat, protože ta už se oběma otázkami důkladně 

zaobírala. Stačí se inspirovat.  
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VI.  Výklad základních pojmů souvisejících s interpretací práva 

Aby však bylo analyticko-filosofické poznatky s čím konfrontovat, musím splnit 

své slovo z úvodu IV. kapitoly a sumarizovat nejdůležitější pojmy, které se v souvislosti 

s jazykovým výkladem a interpretací vůbec užívají. Jde o ony „hotové definice“, které 

samy o sobě nejsou tématem této práce, protože zevrubná historická a systematická 

každé z nich by patrně vydala na samostatnou diplomovou práci. Tato kapitola si proto 

nečiní nárok na úplnost v tom smyslu, že by prezentovala všechny možné přístupy. Jde 

skutečně toliko o vytvoření hrubého materiálu pro další práci.55  

Co se kupříkladu otázky, co je to jazyk, týče, byly jen při hledání odpovědi na ni 

popsány tuny papíru a prolity hektolitry tiskařské černě. Začněme proto tím, že 

nabídneme jednoduchou, relativně srozumitelnou definici jazyka, a dalším diskusím 

o ní se vyhneme tím, že určíme, co nás pro potřeby naší úvahy na jazyku zajímá, a co už 

nikoli. Jazyk lze nejobecněji definovat jako specificky lidskou schopnost osvojit si 

a používat nějaký symbolický komunikační systém.56  Od jazyka jako schopnosti tento 

systém používat odlišujeme řeč,57 která je aktualizací této schopnosti v praxi58.  

Hlavním charakteristickým rysem jazyka (a tím pádem i řeči) je jeho dvojí artikulace, tj. 

členění textu do slov a slov do hlásek.59 Velmi zjednodušeně můžeme doplnit, že 

v rámci jazyka rozlišujeme rovinu sémantickou, kterou tvoří významy jednotlivých 

slov, a dále rovinu syntaktickou, jež zahrnuje pravidla spojování slov do vět. Obě vrstvy 

jsou důležité: Slova bez významů by byla jen nesmyslnými zvuky, ovšem 

i významuplná slova by byla jen neživými artefakty, kdyby nebyla spojována do vět. 

Teprve to jim dává plný význam, tak jako dává taláru význam to, že je užíván ke svému 

účelu, tj. jako stavovský šat. Kdyby byl, byť v nezměněné podobě, užíván k jinému 

účelu, měl by jiný význam (šlo by např. o hadr na podlahu). Takové vymezení jazyka je 

                                                 
55 Část diplomové práce následující za touto větou až do s. 46 vznikla přepracováním práce ŠVÁRA, 
Ondřej. Metodologická hodnota nauky o třech oblastech významu pojmu [online]. Praha, 2011. Dostupné 
z: http://svoc.prf.cuni.cz/sources/4/6/57.pdf. Studentská vědecká a odborná činnost. Právnická fakulta UK 
v Praze. Vedoucí práce JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
56 ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005, s. 11 a n.  
57 Distinkci „jazyk – řeč“ zavedl na začátku XX. století švýcarský jazykovědec Ferdinand de Saussure. 
58 Blíže k tomu SOKOL, Jan. Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, s. 
63 a n.  
59 ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005. 
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sice zjednodušeno až na dřeň, ale skutečně by nemělo žádný smysl pouštět se do 

kompilace lingvistických názorů. Zůstanu proto u konstatování, že pro nás je v zájmu 

dalšího výkladu významná hlavně rovina sémantická, tedy rovina významů slov. Právě 

ona má k právu zvlášť úzký vztah. Dokazuje to mimo jiné skutečnost, že pokud 

právně-teoretická literatura nepřechází relaci práva a jazyka mlčením, jak pohříchu 

často činí, ignoruje většinu toho, co bylo k uvedenému tématu řečeno dosud, 

a přistupuje bez dalšího přímo k výkladu procesu interpretace, resp. k tomu, jakou roli 

hrají významy slov v rámci jeho nejdůležitější složky – v jazykovém výkladu. Abychom 

obnažili deficienci tohoto reduktivního přístupu v celé jeho nahotě a současně učinili 

zadost už zmíněné potřebě alespoň elementární definice interpretace práva, podíváme se 

nyní na to, jak je problematika jazykového výkladu podána u vybraných zástupců české 

právně-teoretické nauky. Na jejich obranu je ovšem nutné uvést, že se jedná o deficienci 

z pohledu tématu, kterým se zabývám. Vzhledem k tomu, že u zdrojů, které budu 

citovat, většinou nejde o odborné úzce zaměřené monografie, ale povětšinou o učebnice 

či články, je logické, že postupují jako já – přizpůsobují rozsah účelu.  

Výjimkou je publikace Filipa Melzera „Metodologie nalézání práva“60, která 

problematiku jazykového výkladu podává v podobě uceleného systému a začíná 

u výkladu základních pojmů, s nimiž autor pracuje. Melzer vychází z představy rozdílu 

mezi právní normou na straně jedné a jejím jazykovým vyjádřením na straně druhé, 

o kterém je mimochodem veden spor, jehož „[…] objektem je dilema, je-li tímto 

předmětem ‚norma – jako smysl volního aktu‘, přičemž ‚za tím účelem jsou 

interpretačně-teoreticky přípustné všechny prostředky, jež jsou zamýšleny k tomu, aby 

jejich prostřednictvím bylo lze tuto vůli vůbec zachytit‘, anebo jím je ‚text právního 

předpisu, který obsahuje ústavní normu s obvykle velmi širokým záběrem‘“.61 Nechme 

už ale promluvit samotného autora, k jehož definici se později ještě několikrát vrátíme: 

„Všeobecně je přijímáno, že interpretace (výklad) je přiřazováním významu, resp. 

smyslu znakům. Také výklad právního předpisu směřuje ke zjištění jeho významu, 

smyslu.“62 Na jiném místě pak doplňuje, že „[…] text právního předpisu představuje 

                                                 
60 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. Praha: C.H. Beck, 2010. 
61 Filip, Jan. Ústavní právo České republiky. Sv. 1, 4. Vydání, Brno, 2003, s. 287. Citováno dle 
HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2006, s. 220.  
62 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010, 
s. 78.  
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komunikační prostředek, kterým zákonodárce hovoří k adresátům právní regulace. 

Naproti tomu právní norma je myšlenkou obsaženou v tomto projevu, která však nemusí 

zrcadlově odpovídat zákonodárcovu pokusu o její jazykové vyjádření“ a že text „je 

srozumitelný jeho adresátům, protože respektuje určitá pravidla, která jsou těmto 

adresátům známa“.63 Jedná se o nám už z předchozí kapitoly známá pravidla sémantická 

a syntaktická. O těch sémantických říká: „Slovní zásobu tvoří slova a sousloví 

příslušného jazyka. Slovo představuje určitý znak, se kterým jazyk spojuje nějaká věcný 

význam. Je tedy pojmenováním předmětů, jevů, dějů, vlastností, okolností a vztahů, 

které existují ve skutečnosti nás obklopující a námi vytvářené nebo myšlené, dále jsou 

vyjádřením našeho poměru ke skutečnosti i našich citů a vůle. […] Tyto významy 

můžeme najít v jazykových slovnících.“  

Rovněž u Gerlocha se můžeme dočíst, že cílem interpretace je „[o]bjasnit smysl 

textu, zejména s ohledem na následnou aplikaci práva“.64 Dodává, že mezi standardní 

postupy interpretace práva se řadí zejména jazyková neboli gramaticko-sémantická 

metoda, která se zaměřuje „na jazykovou stránku textu“65 a která „spočívá na 

gramatické a sémantické analýze právního textu“.66 Doplňuje, že „[p]omocí této metody 

dospíváme k základním poznatkům o smyslu jednotlivých slov. Zkoumá složení věty 

(podává syntaktický výklad), význam jednotlivých slov ve spojení s jinými (gramatický 

výklad). Také vykládá význam použitých slov (sémantický výklad)“.67 

  Prakticky totožně podává problematiku jazykového výkladu i učebnice „Teorie 

práva“ autorů Boguszaka, Gerlocha a Čapka,68 přičemž posledně jmenovaný se navíc, 

podobně jako Melzer, hlásí k názoru, že právní norma, k jejímuž zjištění proces 

interpretace směřuje, „není zcela totožná s textem právního předpisu“69, k čemuž však 

jedním dechem dodává, že právní norma „je a musí být v přísném souladu s textem 

slovního vyjádření v normativního aktu nebo jiném pramenu práva“.70  Jak se ovšem 

                                                 
63 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010, 
s. 87 – s. 88. 
64 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2009, s. 139.  
65 Tamtéž, s. 147. 
66 Tamtéž.  
67 Tamtéž.  
68 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 
69 Tamtéž, s. 82.  
70 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, 
s. 82.  
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může právní norma odlišovat od svého jazykového vyjádření a zároveň s ním být 

v „přísném souladu“? Čapek to vysvětluje lakonickým konstatováním, že právní norma 

je představa povinného chování uložená ve společenském vědomí, a tak může být 

bohatší než text, ve kterém je vyjádřena. Máme tomu rozumět tak, že o tom, co je 

významem normativních výrazů rozhodují zrovna převládající představy? To je 

poměrně kontraintuitivní tvrzení, jelikož dokud se nad otázkou významu slov důkladně 

nezamyslíme, podvědomě považujeme za samozřejmé, že význam slov by měl být 

v nějakém smyslu objektivní, když se na něm s ostatními členy jazykového společenství 

víceméně shodneme. Nestojí však ve „společenském vědomí uložené představy“ často 

v ostrém nesouladu s textem předpisů? A neznamená to dokonce, že jeden text právního 

předpisu může v závislosti na měnících se představách svých adresátů vyjadřovat 

několik různých norem? V tom případě by byla zpochybněna teze o právní normě 

a textu zákona jako jeho jazykovém vyjádření. Neplatilo by pak mnohem spíše, že 

právní normou je ta z přijatelných interpretačních variant, která byla autoritativně 

zvolena? K pochybnostem, které zde uvedené definice vyvolávají z hlediska 

filosofického, se ještě vrátím závěrem této kapitoly. Nyní bych rád dokončil rešerši 

základního pojmosloví.  

Holländer svůj výklad o interpretaci práva začíná zavedením rozlišení dvou 

základních funkcí jazyka užívaného v právu: „Právní jazyk plní jednak funkci 

jazykového vyjádření právních norem a jednak funkci informační – prostřednictvím 

právního jazyka sděluje zákonodárce adresátům právních norem druhy povinnostního, 

resp. dovoleného chování.“71 I on se pozastavuje u sémantické vrstvy jazyka, když 

o právním jazyce uvádí, že jeho slovní zásoba „[…] je souhrnem odborných právních 

termínů se všeobecným základem přirozeného jazyka a s termíny jiných odborných 

jazyků […]“ 72, přičemž část slovního základu přirozeného jazyka si zachovává 

nezměněný význam, anebo nabývá pozměněného, resp. zpřesněného významu, kterého 

lze mimo jiné dosáhnout pomocí legálních definicí. Interpretaci Holländer chápe jako 

tvůrčí myšlenkovou činnost spočívají v přiřazování významu znakům, které jsou 

                                                 
71 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2006, s. 215.  
72 Tamtéž, s. 217.  
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obsaženy v předmětu interpretace – právním předpisu. Zdůrazňuje však, že zvolená 

interpretační metoda není určena jen jejím předmětem, nýbrž i funkcí.73 

 Houbová zdůrazňuje zvláštní význam práce s právními texty v rámci 

kontinentálního právního systému. Interpretaci charakterizuje jako „proces zjišťování 

obsahu právních norem ze slovního textu tzv. psaného práva“.74   

Sobek se vyjadřuje k povaze procesu přiřazování znaků v rámci interpretaci 

a cituje zajímavou Gahérovu myšlenku, podle níž lze interpretaci zákona chápat jako 

problém překladu z nejednoznačné formulace do té přesnější a použitelnější. Za funkci 

interpretace (s tímto pojmem jsme se před chvílí setkali u Holländera) považuje vybrání 

jedné z možných interpretačních variant výkladu nejasného ustanovení a přesvědčivé 

odůvodnění této volby. Upozorňuje, že sama tato volba je motivována teleologicky, 

tedy mimoprávně, a že obsah předpisů tedy neovlivňuje pouze syntax a sémantika, 

nýbrž i pragmatické faktory.75  

Tuto myšlenku přebírá od Marmora, který rovněž interpretaci chápe jako 

objasňování významu objektů interpretace, dodává ale, že nejen text zákonů, nýbrž 

i sám pojem interpretace je vágní, užívaný různými způsoby.76   

Hlouch rozebírá původní latinské slovo „interpretari“, které znamená „rozumět“ 

či „vysvětlovat“, a upřesňuje, že z něj pocházející slovo „interpretace“ se v českém 

jazyce používá jak pro označení poznávací procedury, tak pro označení jejího výsledku. 

Dále objasňuje, že konstitutivními prvky schématu interpretace jsou subjekt, tedy 

interpret, a objekt, tedy jazykové a nejazykové skutečnosti. Podobně jako Holländer 

i Hlouch zdůrazňuje, že interpretace je tvůrčí myšlenkovou činností. Konečně definuje 

cíl interpretačních aktivit, a to jako „význam“ či „smysl“ interpretované skutečnosti, 

kterou nemusí být pouze právo, ale i faktické skutečnosti.77   

Podle Wintra lze rozlišit dva střetávající se přístupy k interpretaci, která má 

odpovědět na otázku, co je v daném případě po právu. První přístup je založen na 

                                                 
73 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2006, s. 217 a n.  
74 HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, s. 172.  
75 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2008, s. 211 - s. 212.  
76 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. 2nd ed. Portland, Or.: Hart, 2005, s. 10 a n.  
77 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: A. Čeněk, 2011, s. 13 a n.  
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striktní vázanosti právem, druhý upřednostňuje hledání účelu zákona a ponechává 

„[…] v ětší prostor pro soudcovské dotváření práva“.78 Co se metod interpretace týče, 

tradičně se rozlišuje metodu výkladu jazykového, logického, systematického, 

historického a teleologického. Autor v kontextu svého článku o metodologii jako záruce 

právní jistoty dále odkazuje na vynikající Gadamerův výrok: „Úkolem výkladu je 

konkretizace zákona v daném případě, tedy úkol aplikace. Výkon produktivního 

doplnění práva, k němuž také dochází, je zajisté vyhrazen soudci, který však podléhá 

zákonu stejně jako každý jiný člen právního společenství. V ideji právního řádu 

spočívá, že soudcův ortel nepramení z nepředvídatelné libovůle, nýbrž ze spravedlivého 

zvážení celku. Takové spravedlivé úvahy je schopen každý, kdo se pohroužil do plné 

konkrece stavu věcí. Právě proto v právním státě existuje právní jistota.“79 

Teze všech uvedených autorit právní vědy mají jedno společné: Lze je chápat 

jako prototypické a dobré uvedení do problematiky právní interpretace, resp. 

jazykového výkladu. Shrnují základní pojmy, kladou klíčové otázky, ukazují, k jakým 

výsledku dospěla právní filosofie na tomto poli. Specifické téma filosofického kontextu 

interpretace, které nás zajímá, je v citovaných výrocích rovněž obsaženo, i když někdy 

až v druhém plánu. Některé otázky zazněly už v souvislosti s problematickým pojmem 

„společenského vědomí“. Zde jsou další: Co přesně znamená, že se význam slov 

zpřesňuje? Jakým mechanismem se tak děje? Co je a v čem spočívá onen smysl textu, 

který je subjektem interpretován? Pokud se nad nimi zamyslíme, všimneme si, že mají 

jedno společné. Kromě toho, že nám zní s ohledem na předcházející pasáže této práce 

povědomě, všechny se tím nebo oním způsobem dotýkají otázky, co je to význam slov, 

čím je tvořen, zda a v jakém smyslu jsou významem slov věci (např. právní texty, 

jednání lidí apod.) a jakým způsobem můžeme významu porozumět. Pochopení vztahu 

mezi právním jazykem na straně jedné a realitou se ukazuje být klíčem k pochopení 

toho, jak vykládat texty v právním jazyce artikulované.  

Shora uvedené definice, explicitně zejména ta Melzerova, se přiklánějí k názoru, 

že výrazy právního jazyka reprezentují mimojazykové entity, to jest věci v širším 

                                                 
78 WINTR, Jan. Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva. Všehrd: list spolku československých 
právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010 (1). ISSN 1210-5740, s. 33. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/vstupni-uvahy-o-metodologii-interpretace-prava/. 
79 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. 2010, s. 288. Citováno 
dle článku, na který odkazuje poznámka pod čarou č. 78.  
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smyslu. Tedy že fungují jako jakési štítky přilepované lidmi k různým částem 

skutečnosti, např. k jiným lidem, hmotným předmětům, vztahům apod. Proto je nejprve 

nutné se, opět pochopitelně ve filosofickém slova smyslu, zamyslet nad tím, jaké 

povahy je svět, který náš právní jazyk zásobuje významy. Předfilosofická odpověď, 

která sdílí mnohé s citovanými definicemi, obvykle vychází z toho, že je dána realita 

tvořená věcmi v širším významu tohoto slova80, která existuje nezávisle na lidech. Ti ji 

vnímají, poznávají, zakoušejí a tato zkušenost v nějakém smyslu odpovídá věci, které se 

týká. Může přitom jít, říkají zastánci tohoto názoru, o poznání objektivní, přesné, nebo 

se naopak jedná o poznání subjektivní, zkreslené našimi emocemi, vlivem situace apod. 

V prvním případě lze věty či myšlenky označit za pravdivé, protože odpovídají – neboli 

korespondují – realitě světa.  

Jedná se o intuitivní, plausibilní odpověď na otázku po povaze světa, 

a v minulosti se k ní proto hlásili (a stále hlásí) nejen lidé filosofií nepolíbení, nýbrž 

i myslitelé, kteří se různými způsoby pokoušeli dokázat její pravdivost. Ačkoliv se to 

může právě vzhledem ke zmíněné intuitivnosti zdát nesmyslné, stabilita tohoto 

přesvědčení spočívá na chatrných základech. V cestě jí stojí přinejmenším věkovitý 

argument o tom, že žádný člověk nemůže mít jistotu, zda svět skutečně existuje, nebo je 

pouze jeho vlastní představou, a pokud existuje, zda není úplně jiný, než jak ho dotyčný 

zakouší. Tato myšlenka jistě není neznámá minimálně pozorným čtenářům Descarta 

a fanouškům filmu Matrix.81  

Jakkoliv výstředně může tento názor působit, tomu, kdo se s ním setká a alespoň 

krátce nad ním zapřemýšlí, už v mysli nemůže nezůstat stopa pochybnosti: Není 

nakonec existence trestných činů, obchodních společností či ústavních zákonů jen 

neverifikovanou a neverifikovatelnou hypotézou či snad dokonce jen zbožným přáním? 

V takovém případě by slova právního jazyka nic neoznačovala, byla bez významu. 

Jenže jazyk přesto funguje. A pokud zmíněné věci přeci existují, jak může být jejich 

existence dokázána? Co když zmíněné entity sice existují, ale nelze poznat jejich 

objektivní povahu, protože každý člověk disponuje jen jejich osobním, subjektivním 

poznáním? Neznamená to potom, že si každý může vykládat zákon po svém a bude „mít 

svou pravdu“? Tyto otázky naznačují, že zatímco první strategie výkladu světa, kterou 
                                                 
80 Tedy nejen hmotné předměty, ale i zmíněné jevy, děje, vztahy apod. 
81 DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 2010. 
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můžeme nazvat realistickou a která je založena na představě slov zastupujících věci, se 

vyznačuje intuitivností, avšak nedokazatelností, ta druhá, říkejme jí idealistická, se sice 

zdá odporovat zdravému rozumu, ale nelze ji vyvrátit, je takříkajíc neprůstřelná.82   

Dost možná že v tomto okamžiku by nad tímto typem úvah většina právníků 

zlomila hůl a mávla nad nimi rukou, zakroutila nechápavě hlavou nebo nějakým jiným 

způsobem vyjádřila nechuť se celou věcí dále zabývat. Dejme jim za pravdu alespoň 

v tom, že popírání existence vezdejšího světa nás v poznání způsobu, jakým funguje 

jazyk a jeho výklad, daleko nezavede. Otázka rozhodujícího významu, otázka po 

povaze významů výrazů právního jazyka však bez odpovědi zůstat nemůže. Přesuneme 

se k ní, a tím se od definic vrátíme zpět k tvůrčí právně-filosofické práci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 BERAN , Ondřej. Náš jazyk, můj svět : Wittgenstein, Husserl a Heidegger - vzájemná setkávání a 
míjení. Praha : FILOSOFIA - nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha, s. 43 – s. 45. 
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VII.  Nietzscheho řešení 

Jedna z možných odpovědí na právě položené otázky spočívá v na první pohled 

poněkud excentrickém názoru, za jehož filosofickou artikulaci vděčíme německému 

filosofu Friedrichu Nietzschemu.83 Podle něj svět sice existuje, je ale natolik 

komplikovaný, proměnlivý, nestabilní a natolik nás zavaluje podněty, že život v něm je 

možný pouze za podmínky, že si jeho obyvatelé v rámci vlastní sebezáchovy vytvoří 

určité zjednodušující šablony, jak světu rozumět. Výmluvné je, že realitu světa 

Nietzsche označoval souslovím „strašný chaos dění“,84 a dal jasně na srozuměnou, že 

„[…] chceme-li opravdu důsledně zkoumat, co jsou věci samy, nenalezneme nic než 

naše schematizace, tím holejší a abstraktnější, čím radikálněji jsme se tázali: ‘věci se 

rozplynou’.“85 Abychom podle Nietzscheho mohli mluvit o tom, že svět se člení 

v jednotlivá jsoucna, musíme přinejmenším implicitně předpokládat, že uvnitř světa 

existují hranice, které jej rozčleňují v jednotlivé entity, a tím jim udělují existenci. 

Avšak právě absence jakýchkoli takových césur je dle německého filosofa podstatným 

definičním znakem našeho universa. Život v něm by proto byl, jak už bylo 

poznamenáno, nemožný, neboť zmíněné charakteristiky se neslučují s jednou ze 

základních podmínek lidského života – určitou elementární bází jistoty ohledně 

existence světa a jeho stavu. Její pociťování totiž člověku umožňuje starat se o své bytí, 

orientaci v okolí, předvídání, plánování apod.86 A je to pravděpodobně právě nutnost 

této jistoty, která způsobuje přirozený odpor lidí k jakémukoli tvrzení typu „svět je jen 

tok tvých představ“.  

Při akceptování Nietzscheho premis každopádně platí přinejmenším to, že mezi 

bytím člověka ve světě a světem jakožto prostorem, v němž se bytí uskutečňuje, existuje 

rozpor, který musí jedinec překonat, nechce-li na svůj život rezignovat. Život si tak 

vynucuje potřebu svět „zvládnout“. Toto zvládání světa, které Kouba nazývá 

                                                 
83 Následující výklad vznikl přepracováním mého eseje „Nietzscheho koncepce pravdy“, který jsem 
obhájil v akademickém r. 2009/2010 v rámci semináře věnovaného tomuto filosofovi na FF UK. Práce 
nebyla publikována.    
84 KOUBA, Pavel. Nietzsche: filosofická interpretace. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2006, s. 177.  
85 Tamtéž, s. 65.  
86 Tamtéž, s. 65 a n.  
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„kategoriálním“87, spočívá dle Nietzscheho především v tom, že člověk do světa zavede 

ony hranice, které ho rozčlení do celků pochopitelných lidskému mozku. V podstatě 

nejde o nic jiného než o to, že určité části světa, s nimiž se člověk během života setkává, 

a které jsou přísně vzato jedinečné, začnou lidé rozeznávat coby kategorie stejných 

jsoucen. Přesně na tomto principu je založeno vymezování skutkových podstat trestných 

činů skrze definování znaků této skutkové podstaty.88 I zde je v zájmu zvládnutí reality 

nutné odhlédnout od stricto sensu jedinečných jednání, a je naopak zapotřebí s určitou 

mírou zjednodušení fixovat kategorie těch výseků reality, které budeme podřazovat pod 

výraz „vražda“. Konkrétně jde o potřebu vyhnout se negativním důsledkům spojeným 

s beztrestností činu, který se nikdy v minulosti neuskutečnil a v budoucnu neuskuteční, 

a jako takový nemohl být zakázán. Nejde jen o místo a čas mordu (minimálně časem se 

jedna každá vražda liší od všech ostatních), ale i o to, že ani člověk dopadený 

bezprostředně po činu se zakrvácenýma rukama není ten, koho obvykle označujeme 

slovem „vraha“ – liší se od něj (sám od sebe, chtělo by se říct) totiž přinejmenším 

časoprostorovou lokací, vzpomínkami na okamžiky, které prožil od okamžiku vraždy, 

věkem, vzhledem apod. V zájmu jeho potrestání je ovšem nutno realitu zjednodušit 

a nastavit měkčí kritéria identity, a to takové, která budou dotyčné osoby považovat za 

jednu a tu samou. Dvě věci (např. dvě úmyslná usmrcení jiného) jsou pak v tomto 

smyslu totožné (obě jsou vraždou) nikoli proto, že objektivně stejné jsou, nýbrž proto, 

že bylo rozhodnuto, že my lidé budeme z určitých důvodů odhlížet od vlastností, jimiž 

se obě věci odlišují a budeme na ně jako na stejné pohlížet. A podle toho, jak se ony 

určité důvody proměňují, můžeme kritéria rozvíjet a považovat buď různá jednání za 

instanci téhož činu – vraždy, nebo rozlišovat vraždy masové, sériové, justiční, úkladné, 

nájemné apod.  

Fixování kategorií, skrze které zjednodušeně nahlížíme nekonečně složitý svět, 

tedy podle Nietzscheho spočívá v podřazování faktických jevů pod výrazy. Je proto 

jasné, že těmito kategoriemi není nic jiného než slova následně spojovaná do vět, resp. 

pojmy. Takto pojaty jsou tudíž výrazy právního jazyka chápány jako nástroje 

                                                 
87 Pavel. Nietzsche: filosofická interpretace. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2006. 
88 Srov. např. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 142 
a n.  
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simplifikace určité výseče skutečnosti – té, o které zpětně říkáme, že je upravena 

právními normami.    

To je v souladu s celkem logickou úvahou, že má-li přirozený jazyk plnit svou 

komunikační roli, je nutné, aby nebyl jen množinou vlastních jmen odpovídajících 

konkrétním předmětům či osobám, nýbrž musí disponovat i zásobou abstraktních slov, 

pojmů. A „[k]aždé slovo se stává pojmem v tom okamžiku, kdy už právě nemá sloužit 

jedinečnému, naprosto individualizovanému původnímu prožitku, jemuž vděčí za svůj 

vznik, například jako připomínka, nýbrž když se musí hodit zároveň na nespočetné, více 

nebo méně podobné, tj. přísně vzato nikdy stejné, tedy samé nestejné případy. 

[…] Odhlížení od individuálního a skutečného nám dává pojem, stejně jako nám dává 

i formu, zatímco příroda nezná žádné formy a pojmy, tedy ani žádné druhy, nýbrž jen 

jakési nám nepřípustné a nedefinovatelné X.“89   

I vstřícný interpret Nietzscheho díla se ovšem navzdory tomuto nakonec snad 

celkem přijatelnému závěru neubrání otázce, proč by měl rozvrhu filosofa přitakat, když 

přece existuje mnohem jednodušší vysvětlení vztahu mezi světem a jazykem. To, které 

jsme výše nazvali realistickým. Jeho zastánce by sice mohl uznat některé 

charakteristiky Nietzscheho světa a nemusel by mít problém s pojímáním jazyka jako 

nástroje zjednodušujícího lidem život, dodal by ale, že pojmenovávání entit není 

arbitrární, protože pojmenováváme ty věci, které samostatně existují, jsouce odděleny 

jedny od druhých. Právě to by ovšem Nietzsche popřel. Podle něj totiž schémata 

vytvářená jazykem neodpovídají struktuře světa ani hrubým způsobem, jelikož svět 

žádnou vnitřní strukturu nemá, a jsou tudíž zcela volitelná. Jinými slovy, záleží pouze 

na nás, poznávajících a interpretujících subjektech, jaké kategorie jsoucen ve světě 

uznáme za existující. Nemá proto smysl hodnotit míru, do jaké náš jazyk včetně toho 

právního odpovídá realitě, jelikož realita vyvstane teprve spolu s konstituováním 

jazyka.  

Takto pojaté výrazy jazyka lze zjednodušeně přirovnat k vykrajovátkům na 

cukroví a svět k beztvaré hmotě lineckého těsta, které hospodyňkám poskytuje výchozí 

surovinu. Podle toho, jaká vykrajovátka (slova) si z plechu vytvarujeme, takové 

                                                 
89 NIETZSCHE, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Překlad Věra Koubová. Praha: 
Oikoymenh, 2007, s. 14 a n.  
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předměty dostaneme. Není tomu opačně, tedy tak, že by před nás byl postaven tác 

s hotovým cukrovím (věcmi), podle kterého bychom pak na míru upravovali formičky 

kopírující svým vzhledem cukroví. Nebo jiný příklad, bližší tématu naší úvahy: Pokud 

v určitém jazyce neexistuje slovo „směnka“, neznamená to, že mu chybí označení této 

sice existující, v daném jazyce však bezejmenné věci, nýbrž že uživatelé zmíněného 

jazyka žijí ve světě, kde entita „směnka“ neexistuje. Jednotlivé kategorie jsoucen, např. 

množina předmětů označovaných jako „cenné papíry“, tak nejsou definovány stavem 

světa, nýbrž konvencionálně zavedenými kritérii identity, které normativně určují, jaké 

věci ve světě existují. Výrazy právního jazyka tudíž zjednodušují svět, a to tím, že, 

můžeme nyní předchozí myšlenku doplnit, určují, jaké předměty v něm berou podíl na 

bytí. V tomto smyslu je zavedení legální definice pojmu, který původně nevyšel 

z přirozeného jazyka stvořením nového jsoucna, nikoli pojmenováním toho již 

existujícího. Práce legislativce se tak ukazuje být velmi kreativní.  

V rozporu s tím není ani nepopiratelný fakt, že až na výjimečné případy 

jsou jazyky, a tím pádem i schémata nahlížení skutečnosti, u velmi odlišných kultur 

podobné právě ve způsobu, jakým rozčleňují realitu. To by mohlo naznačovat, že volba 

schémat, a tím i ve světě existujících entit, není tak docela arbitrární. Vysvětlením je dle 

stoupenců Nietzscheho rozvrhu účel těchto schémat. Jednoduše řečeno, tato mají být 

především užitečná, a protože podmínky života lidí na různých částech planety jsou si 

většinou podobné, jsou nezávisle na sobě podobné i způsoby nazírání na vezdejší svět, 

ačkoli určité rozdíly pochopitelně existují (napadá mě známý příklad s tím, jak 

Eskymáci údajně znají víc jak deset výrazů pro sníh). V tomto smyslu si byly starověké 

zákoníky podobné v tom, že se snažily omezit krevní mstu, protože ji vnímaly jako tu 

část skutečnosti, se kterou je třeba se popasovat, ale nerozlišovaly mezi masovou 

a sériovou vraždou, jelikož je nevnímaly jako oddělené od jiných skutečností – a tyto 

tudíž neexistovaly. To ale neznamená, že jejich verze světa byla „méně pravdivá“ než ta 

naše. Zkrátka obě skupiny si vytvořily taková schémata, která jim umožňují efektivně se 

orientovat ve světě, v němž žijí a který ze své perspektivy poznávají. 

Z uvedeného tedy vyplývá závěr, že existuje svět, avšak nikoli jej tvořící „věci 

o sobě“, tj. od sebe oddělené, na člověku nezávislé entity tvořené sumou určitých 

objektivních vlastností, které se nám různými způsoby jeví, a my lidé z nich můžeme 
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učinit předmět našeho poznání a interpretace. Neplatí tedy ani to, že je-li výsledkem 

našeho poznání znalost zmíněných objektivních vlastností (neboli: Pokud poznáváme 

věc, jak je o sobě), jde o pravdivé poznání, a pokud ne, nalézáme nepravdu, omyl. 

V důsledku tohoto relativismu se tak otřásá i samozřejmý fakt, že pravda je to, oč 

bychom měli usilovat a omyl představuje to, čeho je nutné se vyvarovat.90  

Je ale možné při jazykovém výkladu právních textů nalézat pravdu, když si 

můžeme slova ohýbat dle libosti? Asi stěží, když ani nemáme po ruce věci, které 

bychom mohli užít jako měřítko pravdivosti, otázka je, zda dává vůbec nějaký dobrý 

smysl spojovat normativitu s pravdivostí.91 Mnohem spíše než kritérium pravdivosti je 

v takovém případě nutné uplatnit kritérium vhodnosti, konkrétně vhodnosti toho, do 

jaké míry naše výrazové prostředky vyhovují našim potřebám. Nietzscheho teorie tedy 

směřuje nikoli ke korespondenční teorii pravdivosti, o kterou se opírají běžná 

vysvětlené vztahu jazyka a reality, ale k nějaké variantě pragmatické teorie pravdy, 

podle níž je pravdivé to, co je užitečné.92 Je tak např. smysluplnější se ptát, zda 

rozlišování jednání na přečiny a zločiny vyhovuje našim potřebám, spíše než se tázat, 

zda odpovídá tomu, jaké druhy jednání ve skutečnosti existují. Poznání významu výrazů 

právního jazyka proto bude svou povahou vždy podmíněno mnoha okolnostmi, 

a pravdivost jeho obsahu tak bude vždy relativní: Půjde-li o poznání věci, např. poznání 

významu výrazu „směnka“, nebude onen význam představován kusem papíru 

popsaným určitým obsahem, ale „[…] relativně stabilní ‘sumou soudů’, sumou obav 

a nadějí, které probouzí“,93 a jeho „poznání se proto může odehrávat výlučně v rámci 

vztahu k člověku“.94  

Právě proto je dle Nietzscheho nutno odmítnout nejen možnost, ale i vhodnost 

dosažení absolutního poznání, o němž snili metafyzikové předchozích období. On sám 

je v tomto jednoznačný: „Budu však třeba stokrát opakovat, že ‘bezprostřední jistota’, 

právě tak jako ‘absolutní poznání’ a ‘věc o sobě’ obsahují contradictio in adiecto: měli 

                                                 
90 Blíže k tomu NIETZSCHE, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Překlad Věra 
Koubová. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 14 a n. 
91 Tomuto problému se věnuje např. HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2006, s. 
186 a n.  
92 Blíže k tomu např. KOLÁŘ, Petr. Pravda a fakt. Praha: Filosofia, 2002. 
93 KOUBA, Pavel. Nietzsche: filosofická interpretace. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2006, s. 181. 
94 Tamtéž.  
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bychom se vymanit z osidel slov!“95  Je téměř redundantní opakovat, že absolutní 

poznání není konkrétně možné proto, že neexistuje absolutní, tj. objektivní, z věcí 

o sobě složený svět, nýbrž existuje pouze jakási časoprostorová totalita, ve které není 

pro její chaos bez dalšího možné žít.  

Absolutní poznání ale není podle Nietzscheho ani žádoucí, protože by nám 

v plné nahotě odhalilo, že všechny naše představy o tom, jak se to se světem má, jsou 

v posledku nepodložené, nemají oporu v realitě, neposkytují nám žádnou jistotu ve 

filosofickém ani jiné významu tohoto slova a odhalují, že svět je k nám, k lidem 

nepřátelský. Právě k těmto závěrům – a nikoli k objektivnímu poznání – bychom podle 

německého filosofa museli dojít, kdybychom se pokusili postupně se oprostit ode všech 

našich subjektivních perspektiv. Zjistili bychom pak, že nepřekročitelnou hranicí 

poznatelnosti netvoří limity našeho poznávacího a myšlenkového aparátu, nýbrž 

(a poněkud paradoxně) fakt, že svět je nepoznatelný principielně. Nejvyšší formu 

poznání tak představuje poznání nepoznatelnosti světa, který člověka nutí, aby žil 

v nepřetržitém klamu.96  Zkušenost s takovým světem pochopitelně může být pro 

mnoho lidí trpká a může je naplnit nihilismem či rezignací. Neboť jen u málokoho by 

radost z toho, že ví, jak se věci mají, převážila nad zklamáním z toho, že se mají právě 

takto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. Překlad Věra Koubová. 
Praha: Aurora, 2003. 
96 KOUBA, Pavel. Nietzsche: filosofická interpretace. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2006, s. 177.  
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VIII.  Řešení reprezentacionalistů  

Nietzsche nebyl analytickým filosofem, a to ani dobou, ani místem svého 

působení.  První analytičtí filosofové vystoupili přibližně v době Nietzscheho smrti, a to 

v anglosaské oblasti, nikoli na kontinentu. Nebyl analytickým filosofem ani co do 

povahy svého myšlení. Přesto jsem se rozhodl začít obracet pozornost právní filosofie 

k jazyku výkladem jeho názorů. Ty totiž musí díky své neotřelosti donutit každého 

k zamyšlení. Následně pak přinejmenším u některých otřesou vírou v neproblematičnost 

otázky vztahu jazyka a světa. Nietzscheho názory tak plní významnou propedeutickou 

úlohu, jelikož bez ochoty přemýšlet a svolnosti nechat své názory zachvět se 

v základech mohou být analyticko-filosofické teze, které teprve přijdou, těžko 

stravitelné. 

Idea, která stála u zrodu analytické filosofie, přitom na první pohled nevypadá 

nijak zvlášť kontroverzně: Říká v podstatě jen tolik, že k vyřešení tradičních (právně) 

filosofických problémů, případně k odhalení, že o žádné opravdové problémy nejde, nás 

může dovést analýza jazyka, kterým mluvíme, a v němž jsou tyto problémy 

formulovány.  Toho už jsme se několikrát dotkli, nyní je konečně vhodný okamžik 

věnovat se tomu podrobněji. Začněme u toho, že není úplně triviální chápat otázku 

porozumění nějakému fenoménu primárně jako jazykový problém. Obvyklejší bylo po 

dlouhou dobu klást si otázky typu „co je to X?“, než se ptát „jaký je význam slova 

X?“.97 Rozdíl, který postřehli a zdůraznili právě analytičtí filosofové, je přitom 

významný: Zatímco první přístup předpokládá, že k tomu, abychom věděli, co je X, 

musí už nějaké X existovat a navíc se musíme s tímto existujícím předmětem nějak 

obeznámit, druhý přístup je od obou závazků oproštěn. Uveďme příklad: Mluví-li Hans 

Kelsen o tom, že ohniskem toho kterého právního řádu je „základní norma“, nabízí se 

otázka, co to ona „základní norma“ je. Takto položená otázka je ovšem podle 

analytických filosofů zavádějící, protože nám podsouvá, že to, co je označeno slovy 

                                                 
97 O různých druzích otázek, jak je popisuji dále, mluví PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické 
filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 18 a n. Viz též ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým 
obratem k jazyku? Všehrd: list spolku československých právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010. ISSN 
1210-5740, s. 60 - 73. Dostupné z: http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-
obratem-k-jazyku/. 
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„základní norma“ existuje. Museli bychom ovšem nejdřív usilovat o poznání základní 

normy a mohli bychom dojít k závěru, že základní norma není nic, co by existovalo. To 

vyvolává řadu problémů. Vedle noetických obtíží spojených s nutností vysvětlení 

způsobu, jak je možné entity tohoto typu poznat, jde především o fakt, že by otázka „co 

je základní norma?“ byla navzdory své formě nesmyslná, pokud by se ukázalo, že 

základní norma je Kelsenovou smyšlenkou. To proto, že otázku můžeme „brát za 

smysluplnou jedině tehdy, když bereme za smysluplná slova, ze kterých se skládá, 

mimo jiné za předpokladu, že X má nějaký význam, a tudíž X v tomto smyslu něco 

je“.98 Otázka „co je to základní norma?“ se proto při tomto přístupu nijak neliší od 

otázky „co je to czqowh“. Obě jsou zdánlivě smysluplné, ale bez významu 

(pochopitelně za předpokladu, že základní norma neexistuje). Pouze svou nesmyslnost 

záludně skrývá za zdánlivě smysluplnou formou, na rozdíl od druhé otázky, která je 

nesmyslná takříkajíc od pohledu. Kdyby ovšem, říkají analytičtí filosofové, byl prvním 

krokem naší analýzy Kelsenova díla rozbor jeho jazyka, konstatovali bychom 

neexistenci základní normy hned zkraje, a nezabředli bychom tak třeba do únavných 

diskusí o vztahu základní normy k ústavě.  

Je pochopitelně možné namítnout, že dosah právě vyloženého pro právo je 

omezený, jelikož výrazy používané v zákonech označují jen entity existující, nikoli 

takové, jejichž existence je nejistá nebo dokonce vyloučená. To by totiž představovalo 

rozpor s požadavkem srozumitelnosti práva a s principem právní jistoty. Na takové 

námitce samozřejmě něco je, lze ji ale přesto rozporovat, a to přinejmenším dvěma 

cestami. Za prvé, tato práce se, jak bylo uvedeno, nezabývá pouze výkladem právních 

předpisů, ale právních textů, tedy i právně-filosofické a právně-teoretické literatury, 

odborných článků, judikátů apod. A v takovém celku je už pravděpodobnost výskytu 

jen zdánlivě smysluplných výrazů vyšší než nízká. Za druhé, i když díky jazykové 

analýze zjistíme, že všechny zkoumané výrazy svůj význam mají, má přesto smysl tuto 

činnost uskutečňovat, protože díky ní si alespoň rozlišeně uvědomíme, že bychom se 

měli ptát po významu výrazů, nikoli po tom, co je ta která věc. Vrátím-li se ke kapitole 

IV, v níž jsem mluvil mimo jiné o tom, že schopnost obratného zacházení s jazykem by 

                                                 
98 PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2005, 319 s. ISBN 80-
700-7207-5, s. 19. 
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měla být vlastní každému právníkovi, lze v této souvislosti nabídnout praktickou radu: 

Nemluvte o věcech, mluvte o slovech!  

Tím je problém zdánlivě smysluplných výrazů vyřešen, protože pokud se místo 

otázky „co je to základní norma?“ tážeme „jaký je význam slov ,základní norma’?“, 

můžeme bez obtíží odpovědět, že žádný.99  Za povšimnutí stojí, že zmínění výrazu je na 

rozdíl od jeho prostého užití zdůrazněno použitím uvozovek, v tomto případě 

jednoduchých. Rozlišování mezi užitím a zmíněním výrazu, známé pod svým 

anglickým vyjádřením use vs. mention, lze opět doporučit jako jednu z rad praktickým 

právníkům pro zpřesnění jejich vyjadřování. Je rovněž možné podívat se na celou 

záležitost z druhé strany a říci, že právní jazyk na rozdíl od toho přirozeného neobsahuje 

výrazy, které by označovaly neexistující předměty, protože je jeho zpřesněnou 

variantou. Předchozí výklad o zdánlivě smysluplných výrazech pak lze chápat jako 

explanaci toho, v čem ono zpřesnění spočívá. Německý logik Gottlob Frege k tomu 

poznamenává: „Jako příkaz vědecké přísnosti se jeví přijetí opatření, aby nemohl být 

nikdy žádný výraz bez významu, aby nikdy nikdo nemohl bez povšimnutí počítat 

s prázdnými znaky s představou, že má co dělat s předměty“.100   

Exaktnost mluveného či písemného projevu je však jen vedlejším produktem 

myšlenkového posunu od věcí k výrazům. Zcela zásadní je pochopit, že význam otázky 

typu „jaký je význam slova X“ spočívá v tom, že od ní už je jen krok k otázce typu „jak 

používáme výrazu X?“. Ta už zcela zřetelně ukazuje, co předchozí jen naznačovala: 

Porozumění jazyku nemusí být nutně otázkou poznání světa, nýbrž může být bráno za 

výlučně jazykový problém. Uveďme opět příklad. Článek 8. odst. 1. Listiny základních 

práv a svobod říká, že osobní svoboda je zaručena. Z předchozího výkladu vyplývá, 

proč není přesné ptát se, co je to svoboda. Museli bychom svobodu nejdříve poznat, 

a mohli bychom dojít k závěru, že nic takového ve skutečnosti neexistuje, třeba proto, 

že lidské jednání je zcela determinováno prostředím. Pravděpodobněji bychom však 

uznali, že něco jako svoboda existuje, a následně bychom zabředli do filosofických 

debat o tom, co to svoboda je. Modifikace otázky popsaným směrem by debatě 

vymezila určité mantinely, bylo by totiž možné vytknout problematiku reálné existence 

                                                 
99 PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 19. 
100 Frege, G.: Funktion und Begriff (přednáška). Citováno dle PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické 
filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 58. 
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svobody a podoby jejího bytí takříkajíc před závorku a říci, že význam slova „svoboda“ 

odvodíme z vět, ve kterých se vyskytuje. Následně bychom se shodli na tom, že pro 

potřeby jazykového výkladu čl. 8 odst. 1 Listiny pro nás bude směrodatným výlučně 

způsob, jakým právníci (např. na Ústavním soudu) tohoto výrazu užívají. Pak by nebylo 

nejen nutné, ale ani rozumné pokoušet se vyjít z bran jazyka do světa mimo něj 

a pokoušet se tam poznat, co je svoboda. Nijak bychom to nepotřebovali.  

K tomu je potřeba dodat, že pochopitelně ne všechny otázky typu „co je X“ jsou 

principielně špatné a měly by být bez dalšího nahrazeny otázkami typu „jaký je význam 

výrazu X“. Platí totiž, že „[…] každá z těchto otázek má své vlastní místo v kontextu 

našeho uvažování o světě.“101 Šlo mi hlavně o to ukázat, že různé přístupy k výrazům 

v právních textech generují různé způsoby, jakými těmto výrazům rozumíme, a že 

v určitém kontextu (kontextu vědecké práce) může být jeden přístup vhodnější než jiný. 

Pokud si to neuvědomíme, může se stát, že nám bude bez našeho vědomí vnucen určitý 

přístup k interpretaci proto, abychom byli dotlačeni ke konkrétnímu interpretačnímu 

závěru a ještě si mysleli, že je to nejen ten správný, ale i jediný možný výsledek. Může 

se samozřejmě stát, že člověk určitým výrazům automaticky přikládat určitý význam, 

vtip je ovšem v tom, aby si uvědomil, že je to automatismus a že jde pouze o jeden 

z možných významů, který si dotyčný zvolil na základě svého svobodného rozhodnutí. 

Neboli jde o to, aby daný interpret na teoretické úrovni reflektoval svou praxi. 

Je tu ale ještě další, významnější záležitost, kterou si uvědomíme, pokud se 

vydáme po stezce, kterou proklestila analytická filosofie. Několikrát jsem ji už naznačil: 

Porozumění jazyku v každém případě spočívá v porozumění významu slov, která 

používá, toto porozumění však nemusí nutně spočívat v poznání věcí, která jsou těmito 

slovy označena. Může jít o čistě intra-jazykovou záležitost.  

Tím se dostáváme k nejvlastnějšímu jádru jak analytické filosofie, tak jakékoli 

nauky o jazykovém výkladu právních textů – co je to význam výrazu? Než se k tomu 

dostanu, dovolím si jednu terminologickou poznámku. Pokud jsem v předchozím textu 

mluvil o významu výrazů, používal jsem někdy místo slova „výraz“ slovo „smysl“. To 

odpovídá úzu přirozeného jazyka, v němž jsou obě slova zpravidla chápana jako 
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synonyma, takže se např. mluví o smyslu slov „prezident republiky“ nebo o významu 

slov „prezident republiky“. Někteří analytičtí filosofové mezi smyslem a významem 

rozlišují, a to po vzoru jednoho z otců-zakladatelů analytické filosofie, už zmíněného 

Gottloba Frega. Ten ve svém článku „O smyslu a významu“ z r. 1892 zavádí distinkci 

mezi významem (Bedeutung), tedy tím, co je označováno, a mezi „způsobem danosti 

označovaného“ – smyslem (Sinn). Tak např. obraty „první československý prezident“ 

a „autor spisu ,Česká otázka’“ mají dle Frega stejný význam (osobu Tomáše Garrigue 

Masaryka), liší se ale způsobem, jakým tento význam kladou. První zdůrazňuje 

ústavněprávní aspekt významu, druhý aspekt literární. Ve Fregově pojetí tedy slova 

„význam“ a „smysl“ nejsou synonyma, už proto, že kdo zná smysl, nemusí ještě nutně 

znát význam (jistě se najde řada lidí, kteří nevědí, že významem slovního spojení „autor 

spisu ,Česká otázka’“ je TGM, ačkoli jeh osobu znají).102 Rozlišování mezi smyslem 

a významem má ještě jednu rovinu, která je známa jako princip kompozicionality. Ten 

říká, že pokud ve větě složené z různých výrazů nahradíme jednu její část jinou, která 

bude mít odlišný smysl, ale stejný význam, význam věty jako celku se nezmění. Pokud 

třeba ve větě „prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor“ 

nahradíme výraz „prezident republiky“ výrazem „hlava státu“, bude mít substitucí 

vzniklá věta „hlavu státu volí Parlament na společné schůzi obou komor“ stejný význam 

jako věta „prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor“.  

Má smysl držet se této distinkce i při psaní právních textů? Osobně si myslím, že 

ano. Nelze totiž popřít, že rozdíl mezi označovaným a způsobem, jakým je to 

označováno („způsobem danosti označovaného“) existuje, to ostatně dokazuje uvedený 

příklad. V zájmu přesnosti by tudíž měl právník mluvit o významu slov, významu 

ustanovení apod., nikoli o jejich smyslu (samozřejmě pokud zrovna nerozebírá způsob, 

jakým se nám význam dává, ale to není při řešení právních otázek běžné). Právě tak 

není přesné mluvit o smysluplné, resp. nesmyslné právní větě, na místě je použít obratu 

„významuplná“, resp. „významu prostá“ právní věta. Pokud se rozhodneme následovat 

toto jazykové pravidlo, musíme ovšem počítat s tím, že většina čtenářů a posluchačů 

nebude rozumět tomu, proč místo přirozeně znějící „smysluplnosti“ bude používat onu 

poněkud šroubovanou „významuplnost“. To je cena, kterou jsem ochoten zaplatit, 
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a proto se této jazykové konvence se budu držet i já v další části práce. Ale i pro případ, 

že mi čtenář nedá v této věci za pravdu, jsem měl pocit, že rozlišení mezi „Bedeutung“ 

a „Sinn“ by v práci zčásti věnované analytické filosofii nemělo chybět.      

Tato terminologická odbočka nás navíc od tématu, které sledujeme, neodvedla 

nijak daleko. Všimněme si, že Fregeho rozlišení mezi smyslem a významem vychází 

z předpokladu, že významem výrazů (nebo jak on sám říká, jmen) jsou předměty, které 

výraz označuje. Pregnantně to shrnuje následující výrok: „Významem vlastního jména 

je sám předmět, který jím označujeme; představa, kterou při tom máme je zcela 

subjektivní; mezi tím leží smysl, který sice není subjektivní jako představa, který ale 

také není předmětem samotným“.103 Toto tvrzení má styčnou plochu s předfilosofickou 

představou o vztahu jazyka a skutečnosti. Ta, jak jsem uvedl v páté kapitole této práce, 

předpokládá, že významem slov jsou fragmenty reality, tedy předměty. Dal jsem 

následně ke zvážení Nietzscheho názor, že realita se ve skutečnosti na věci nečlení, 

a ukázal, že pokud vyjdeme z předpokladu reality rozdělené ve věci, může nás určitý 

přístup k nim zmást a jiný naopak směřovat žádoucím směrem. Ten budeme nyní 

sledovat a zamyslíme se nad tím, proč je postoj shrnutý ve Fregeho posledně citovaném 

výroky možné označit za pouhou hypotézu, ačkoli se jeho pravdivost zdá být očividnou, 

nota bene když se k ní hlásí i definice obsažené v české právně-teoretické literatuře, 

např. ty, které byly uvedeny v kapitole VII této práce. Připomeňme znovu, že 

„[v]šeobecně je přijímáno, že interpretace (výklad) je přiřazováním významu, resp. 

smyslu znakům“,104 přičemž „[s]lovo představuje určitý znak, se kterým jazyk spojuje 

nějaká věcný význam. Je tedy pojmenováním předmětů, jevů, dějů, vlastností, okolností 

a vztahů, které existují ve skutečnosti nás obklopující a námi vytvářené nebo myšlené, 

dále jsou vyjádřením našeho poměru ke skutečnosti i našich citů a vůle“.105 Stoupenci 

reprezentační teorie (a spolu s nimi i většina uživatelů jazyka) má v souladu s tímto 

tvrzením za to, že mezi světem na straně jedné a jazykem na straně druhé je relace 

zobrazení, kde na jedné straně vztahu vystupují hmotné předměty, vztahy, vlastnosti 

apod. jako to, co je zobrazováno, a na druhé straně vztahu slova jako jejich obrazy, 

                                                 
103 Frege, G.: O smyslu a významu. Citováno dle: PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. 
Praha: Filosofia, 2005, s. 59.  
104 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010, 
s. 78.  
105 Tamtéž, s. 88.  
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např. že výraz „závěť“ reprezentuje listinu, na níž je zachycena poslední vůle nějaké 

osoby. Právě proto se v analytické filosofii tento myšlenkový proud tradičně označuje 

jako reprezentacionalismus, příp. reprezentační teorie jazyka.  

Zrekapitulujme dosavadní výsledky našich úvah: Klademe si otázku, jaký je 

vztah jazyka a světa, a máme po ruce vysvětlení, které je intuitivní, zdá se odpovídat 

naší zkušenosti a přijímá ho bez rozpaku i část odborné veřejnosti. V čem je tedy 

problém? Jak trefně shrnuje Peregrin, „[t]ento popis jazyka se možná jeví jako natolik 

samozřejmý, že se o něm skoro ani nezdá být možné pochybovat. […] Ve skutečnosti 

jde ale o obrázek natolik problematický, že nemůžeme udělat nic lepšího, než na něj 

zapomenout.“106 Abychom s konečnou platností pochopili, proč tomu tak je, 

nevystačíme už s výše uvedeným stručným vymezením reprezentační teorie, případně 

s krátkými komentáři, jak tomu bylo doposud. Musíme se na celou věc podívat 

důkladněji a postupovat kupředu cestou systematických, logicky navazujících 

argumentů. Jen tak zjistíme, jestli naše koncepce jazykového výkladu spočívá na 

pevných základech.  
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IX.  Pevné základy koncepce jazykového výkladu?  

Jeden z prvních (a dlužno dodat úspěšných) pokusů o vědeckou formulaci 

reprezentační teorie jazyka uskutečnil britský filosof a matematik Bertrand Russell.107 

Ten, inspirován studiem Fregových spisů, explicitně vyjádřil přesvědčení, že slova jsou 

znaky, která mají význam jen díky tomu, že zastupují nějaké mimojazykové entity, a že 

způsob, jakým spojujeme slova do vět, odpovídá tomu, jak se spojují jsoucna v reálném 

světě. Např. už zmíněný výraz „závěť“ představuje určitý znak – v případě mluveného 

projevu zvuk tvořený souhláskami a samohláskami o určitých frekvencích, v případě 

projevu písemného pak posloupnost stop tiskové barvy na papíře o následujících 

tvarech: ‘z’, ‘á’, ‘v’, ‘ě’, ‘ ť’. Významem, ke kterému tento znak odkazuje, je listina, na 

které je zachycena poslední vůle osoby. Věta „Karel zřídil závěť formou notářského 

zápisu“ odpovídá určitému slepenci faktů, které jsme pojmenovali slovy „Karel“, 

„zřídit“, „závěť“ apod. Není obtížné nahlédnout, že takový výklad s sebou nese několik 

závažných důsledků (to hlavně proto, že už jsme o nich mluvili, jinak to až tak triviální 

není). Jednak musí nutně platit, že chceme-li porozumět významu nějakého slova, 

musíme se obeznámit s věcí, která je tímto slovem pojmenována. Russell používá pro 

označení tohoto epistemologického mechanismu vlastní terminus technicus, a sice 

„konfrontace s realitou (knowledge by acquaintance)“. Připouští sice i zprostředkované 

poznání popisem (knowledge by description), to je ale vždy nějakým způsobem 

ukotveno v poznání, které vychází z bezprostřední osobní zkušenosti.108 Ačkoli jsem ho 

nikdy na vlastní oči neviděl, můžu kupříkladu vědět, co to je pečetidlo státní pečeti, 

které dle § 6 zákona o státních symbolech České republiky uchovává prezident 

republiky, a to díky tomu, že jsem držel v rukou mnoho jiných, obyčejnějších pečetidel.  

Další důsledek neoddělitelně spojený s reprezentační teorií je ten, že její 

stoupenec nesmí popírat existenci vnějšího světa, protože v opačném případě by musel 

uznat, že slova jazyka zastupují entity, které ve skutečnosti neexistují, takže nic 

                                                 
107 Následující kapitola vznikla přepracováním mého eseje „Pro č Wittgenstein opustil traktátovské pojetí 
jazyka?“, který jsem obhájil v akademickém r. 2009/2010 v rámci předmětu „analytická filosofie“ na FF 
UK. Práce nebyla publikována.   
108 Blíže k oběma druhům poznání u Russella např. PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. 
Praha: Filosofia, 2005, s. 83. 
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neznamenají. Reprezentacionalista však nejenže nesmí, jak už jsme o tom mluvili 

v kapitole věnované Nietzschemu, popírat existenci vnějšího světa, nýbrž musí navíc 

i pozitivně definovat, jaký tento svět je a z jakých jsoucen se skládá. To proto, že jinak 

nelze obhájit tezi, podle níž mezi uspořádáním věcí ve světě (Karlem, který sepsal závěť 

formou notářského zápisu) a jazykovými promluvami (větou „Karel, sepsal závěť 

formou notářského zápisu“) existuje vztah, a sice vztah zobrazení. Konečně 

reprezentační teorie implikuje potřebu objasnění způsobu, jakým my lidé poznáváme 

věci, protože ten je současně způsobem, jakým poznáváme významy slov, která pak 

interpretujeme.   

O každé z těchto konsekvencí by se dalo sáhodlouze diskutovat, rozvíjet různé 

argumenty historické i systematické apod. Pro potřeby využití v právní filosofii však 

postačí, pokud upozorníme na fakt, že kvůli těmto závazkům, které s sebou nese, ztrácí 

reprezentacionalismus mnoho ze své původní intuitivnosti a neproblematické 

pravdivosti. Jak tomu obvykle bývá, ve skutečnosti naopak spočívá na řadě 

implicitních, nikoli neproblematických předpokladů. 

Russellova reakce na právě vznesené požadavky dala vzniknout tzv. logickému 

atomismu. To je rozvrh založený na zjištění, že abychom mohli nalézt korespondenci 

mezi jazykem a mimojazykovým světem, potřebujeme v tom druhém mít určitou 

elementární bázi jednoduchých (tj. nesložených) a dále nedělitelných jsoucen, nebo tuto 

bázi alespoň nějak uměle fixovat. Jinak by totiž bylo možné skutečnost do nekonečna 

dělit, a nezůstalo by nám tak nic pevného a stabilního, co by představovalo onu věc, 

která se pojmenovává. Myšlenka skrytá v této námitce proti reprezentační teorii se snad 

ozřejmí, předložíme-li paradox založený na podobném principu: Musíme nutně dojít 

k nerozumnému závěru, že čas neexistuje, uznáme-li na první pohled rozumný 

předpoklad, že přítomný okamžik je do nekonečna dělitelný. Platí totiž, že minulost už 

není, budoucnost ještě není a přítomnost, která tyto dvě dimenze odděluje jako hranice, 

je ad infinitum dělitelná, takže nezůstává nic, co bychom mohli za přítomný okamžik 

považovat.109    

Postaven před nutnost předložit tímto požadavkem determinovaný ontologický 

rozvrh dochází Russell k závěru, že ve světě existují toliko dva základní druhy jsoucen: 
                                                 
109 Tento paradox najdeme jako aporii bytí a nebytí času u Sv. Augustina. 
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na straně jedné věci (jednotliviny) a na straně druhé vlastnosti a vztahy. Tyto 

dohromady tvoří „atomy“, tedy dále nedělitelné části reality. Nikoli ovšem atomy 

fyzikální, nýbrž logické, které nám nejsou ve světě dány, ale které si musíme vytvořit 

tím, že uměle fixujeme jejich podobu, kterou budeme považovat za základní. Russell si 

pod těmito logickými atomy zřejmě představuje něco, co se nám dává skrze smyslová 

data procházející naším smyslovým aparátem, protože právě smyslová data jsou tím, 

prostřednictví čeho vnímáme. Jeho stanovisko je tak v podstatě empiristické. Tvrdil by 

na příklad, že pokud chceme porozumět významu věty „Sídlem Ústavního soudu České 

republiky je budova na Joštově 8 v Brně.“, musíme se seznámit se stavbou stojící na 

zmíněné adrese. Až se tam ocitneme, nebudeme ale, přísně vzato, poznávat tuto stavbu, 

nýbrž budeme nějakým způsobem zakoušet proud smyslových dat, tedy jakýchsi 

zrakových vjemů či počitků. Barvy, odstíny, tvary a další data následně mozek určitým 

úkonem spojí v představu budovy. Že jí budeme říkat „budova“, „stavba“, „nemovitost“ 

nebo nějak podobně je podle Russella dáno toliko asociací podobných totalit vjemů, kdy 

určitý výraz používáme pro podobné věci, a dále následně vzniklou konvencí, která 

zakrývá fakt, že věci jsou ve skutečnosti množinou různých vjemů. Empiristické je toto 

stanovisko hlavně proto, že neuznává možnost žádného jiného poznání než toho 

zkušenostního a takového, které se z něj logickým způsobem odvozuje. To se může zdát 

neproblematické, existují ale i přístupy (v dnešní době už výrazně menšinové), které 

uznávají i možnost jiných druhů poznání. Připomeňme alespoň Kantovy syntetické 

soudy a priori, proti kterým řada analytických filosofů v čele s Rudolfem Carnapem 

brojila.  

Dále je třeba k Russellově teorii doplnit, že věci, které představují elementární 

fragmenty reality (budova na Joštově 8, pachatel trestného činu, závěť), ve světě 

neexistují samostatně, nýbrž se pojí s jinými entitami do složitějších útvarů, komplexů. 

Těm Russell říká fakty110. Spojení jednotlivin do faktů má buď podobu vlastnosti, tedy 

že jednotlivina je taková a taková, nebo podobu vztahu, tedy že jednotlivina se má 

k jiné jednotlivině tak a tak. Samozřejmě i v jazyce coby nástroji pro kopírování reality 

se rozlišují slova odpovídající jednotlivinám a věty reprezentující fakty. V množině vět 

můžeme dále rozlišit skupinu vět atomických a vět složených (souvětí). Atomické věty 

připisují věci nějakou vlastnost, případně konstatují, že jsou dvě věci v určitém vztahu. 
                                                 
110 Blíže k faktům např. PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005. 
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Souvětí z nich složené pak odpovídá komplexním situacím, které mohou ve světě 

vznikat kombinováním faktů. Kdyby tomu tak bylo, platilo by, že i ty nejsložitější 

právní texty včetně textů zákonů by mělo být možné postupně rozdělit nejprve na 

souvětí, ze kterých se skládá, následně pak na věty tvořící tato souvětí a poté analyzovat 

jednotlivé věty na už dále nedělitelná slova, která pojmenovávají své významy, 

předměty. Ty bychom pak mohli poznat. Např. už několikrát použitá věta „Sídlem 

Ústavního soudu České republiky je budova na Joštově 8 v Brně.“ představuje jazykové 

vyjádření toho, že v reálném světě, v němž žijeme, se budova stojící na Joštově 8 pojí 

s vlastností „být sídlem Ústavního soudu České republiky“.  

Právě proto, že příslušný fakt ve světě opravdu existuje, dodal by Russell, je tato 

věta pravdivá. Naopak třeba věta „Sídlem Nejvyššího správního soudu České republiky 

je budova na Joštově 8.“ pravdivá není, protože jí neodpovídá žádný ve skutečnosti 

existující fakt. Netřeba asi znovu zdůrazňovat, že ověření pravdivosti věty spočívá 

v konfrontaci našeho smyslového aparátu se stavem světa. Pravda je tedy 

v reprezentační teorii jazyka pojímána jako korespondence vět našeho jazyka 

s objektivní realitou přičemž platí, že slova sama o sobě nejsou ani pravdivá, ani 

nepravdivá. Připisování pravdivosti totiž dává dobrý smysl pouze u vět, které mají 

subjekt-predikátovou formu (S je P) neboli které konstatují, že něco jest. Kupříkladu by 

nebylo korektní tvrdit „je pravda, že pachatel“. Naopak věta „je pravda, že pachatel 

přepadl provozovnu se zbraní v ruce“ by nároky kladené na připisování pravdivosti 

splňovala, samozřejmě nezávisle na své skutečné pravdivostní hodnotě, nýbrž nutně, 

z důvodu své formy. Jinými slovy, že je tato věta buď pravdivá, nebo nepravdivá, 

tertium non datur, platí bez ohledu na skutečnost, zda pachatel zbraň použil, nebo ne.  

To je zajímavé, protože pokud si mohl pozorný čtenář až dosud myslet, že 

názory Bertranda Russella měly řadu styčných bodů s těmi Nietzschovými, je očividné, 

že nejpozději na tomto místě se oba autoři rozcházejí. Je sice pravda, že existence 

předmětů byla pro oba nějakým způsobem záležitostí konvence, rozdíl je ovšem v tom, 

že podle Nietzscheho si my lidé volíme nejen to, jak tu kterou věc pojmenujeme, nýbrž 

dokonce i to, jaké věci vůbec existují. Takový závěr by byl podle Russella asi přitažený 

za vlasy. Říká k tomu: „Slovo se nejdřív používá pro věci, které si jsou více nebo méně 

podobné, bez jakéhokoli přemítání o tom, zda mají něco společného. Jakmile jsou však 
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objekty, na něž se má slovo vztahovat, konvencí zafixovány, je zdravý rozum ovlivněn 

existencí slova a má tendenci předpokládat, že jedno slovo musí zastupovat jeden objekt 

[…].“ 111 To v kostce znamená, že věci existují, my lidé je smyslově vnímáme, některé 

z nich považujeme za podobné jiným a pro ně můžeme určit jedno pojmenování. Jenže 

co pak odpovídá oněm elementárním, fixovaným předmětům, které ve svém souhrnu 

utvářejí bázi reality? Je to pachatel? Nebo můj subjektivní vjem barvy jeho vlasů, výšky 

apod.?     

Výklad věnovaný Bertrandu Russellovi je u konce. To proto, že on sám na 

uvedenou otázku v podstatě nedokázal najít odpověď. Přesto nebyl výklad věnovaný 

jeho názorům samoúčelný. V úvodu této kapitoly jsem si vytknul cíl vyložit 

reprezentační teorii jazyka podrobně, tedy tak, aby bylo možno ukázat na mezery 

obsažené v jejím systému. Právě sledování cest, jimiž se ubíraly Russellovy úvahy, nám 

umožnilo dobrat se žádoucího výsledku, neboť dílo britského filosofa fundovaným 

způsobem artikuluje a shrnuje základní problémy reprezentacionalismu. Jeho slabá 

místa ovšem pohříchu nenahlíží. Pokud to na podkladě jeho argumentů máme zvládnout 

my, musíme nyní Russella opustit a posunout se dál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Russell, B.: Our Knowledge of the External World. Citováno dle: PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z 
analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 87.  
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X. Wittgenstein  

Je pouze zdánlivým paradoxem, že chceme-li nalézt fundovanou odpověď na 

otázku, proč nebýt reprezentacionalistou, musíme svou pozornost obrátit k člověku, 

který sám reprezentační teorii zastával, a který o ní podobně jako Russell pojednal 

vědeckým způsobem. A dobral se přitom mnohem větší hloubky. Oním člověk 

pochopitelně není nikdo jiný než jeden z nejvlivnějších filosofů XX. století Ludwig 

Wittgenstein, jehož jméno už v této diplomové práci několikrát zaznělo. Zdánlivost 

zmíněného „paradoxu“ je dvojího druhu.  

Předně platí, že Wittgenstein sice byl reprezentacionalistou a zásadně přispěl 

k etablování této teorie coby rozhodujícího proudu myšlení po vzniku analytické 

filosofie. Na druhou stranu si však – na rozdíl od Russella – zřetelně uvědomoval nejen 

její přednosti, nýbrž i nedokonalosti. Postupně došel k závěru, že mezer je tolik a jsou 

natolik zásadní, že reprezentacionalismus jako takový není „opravitelný“, že ho nelze 

vylepšit reformulací či vypuštěním některých premis, hledáním dodatečných 

argumentů, které by dokazovaly jeho pravdivost nebo jiným obdobným způsobem. To 

ho postupně přivedlo k tomu, že reprezentační teorii zavrhl jako celek, začal od nuly 

a pokusil se nabídnout jiné, životaschopné vysvětlení způsobu, jakým funguje jazyk.  

Za druhé, není obvyklé, aby v sobě filosof našel sílu přiznat sobě i ostatním, že 

myšlenkové dílo, jehož je otcem, představuje ve skutečnosti slepou uličku. Není to ale 

paradoxní, jelikož filosofování hodné toho jména má být láskou k moudrosti, nikoli 

k touze po seberealizaci v odborné komunitě. Stojí za zmínku, že analytická filosofie 

nabízí hned dva příklady toho, jak myslitel obstál při zkoušce charakteru. Gottlob Frege 

shrnul v podstatě celoživotní vývoj svých myšlenek, názorů a objevů ve svém 

vrcholném dvousvazkovém díle Základní zákony aritmetiky. Jeden začínající britský 

filosof – jmenoval se mimochodem Bertrand Russell – však při pozorném studiu objevil 

v samých základech Fregova logického systému chybu, která nebyla v jeho rámci 
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řešitelná, a systém se tak zhroutil (i když z jeho trosek bylo využito mnoho pro jiné 

stavby).112  Frege to uznal.  

Druhým příkladem je právě Wittgenstein. Jeho postavení bylo o to složitější, že 

disponoval řadou nekritických obdivovatelů a rádoby následovníků a epigonů, kteří 

v jeho odklonu od reprezentační teorie spatřovali bezmála zradu. To bylo mimo jiné 

dáno způsobem, jakým Wittgenstein žil a jakým prezentoval své myšlenky. Ač narozen 

do jedné z nejbohatších rodin v Rakousku, zřekl se svého podílu na dědictví, na Fregeho 

doporučení absolvoval několik trimestrů u Bertranda Russella v Cambridge a následně 

narukoval jako dobrovolník do války, kde údajně sepsal své proslulé dílo Tractatus 

Logico-Philosophicus (dále jen „Tractatus“). Navzdory tomu, že jde o velmi útlý spis, 

dovoluje si Wittgenstein na jeho konci konstatovat, že tímto dílem řekl vše, co se dá říci 

k téměř třem tisícům let vývoje filosofie – a za života už nic dalšího nepublikoval, 

přestože si Tractatus záhy získal velkou popularitu. K tomu jistě přispěla i jeho zvláštní 

forma: Nejedná se o souvislý vědecký text, nýbrž o jednotlivé očíslované věty rozvíjené 

dalšími komentovanými větami, navíc věty značně enigmatické, podle některých 

mystické, zcela jistě ignorující jakékoli citace a další standardy vědecké práce. Po 

uveřejnění spisu pracoval Wittgenstein jako venkovský učitel (skončil proto, že ztloukl 

jednoho z žáků) a jako zahradník v klášteře. Ke konci života se věnoval pedagogické 

činnosti znovu, a to na univerzitě v Cambridgi.  

Co se jeho zavržení vlastního díla týče, původně usiloval o pravý opak. Chtěl, 

tak jako Russell, postavit reprezentační teorii jazyka na pevné základy. Podařil se mu 

ale pravý opak, její základy podkopal tím, že odhalil její limity, čímž však podle mě své 

dílo nezbavil vědecké hodnoty, spíše naopak. Filosofická relevance jeho odkazu totiž 

spočívá především ve snaze pojednat exaktním způsobem, tedy prostřednictvím nástrojů 

formální logiky, o všech aspektech reprezentacionalismu tak, aby nezůstal prostor pro 

nejasnosti a metafyzické spekulace. A podíváme-li se na věc z toho úhlu pohledu, že 

důvodem odmítnutí reprezentacionalismu přísně vzato nebyla vnitřní inkoherence jeho 

modelu, nýbrž fakt, že tento nebyl modelem přirozeného jazyka nýbrž jakéhosi jazyka 

                                                 
112 Šlo o to, že systém připouštěl existenci výroků současně pravdivých i nepravdivých. Zájemce o 
podrobnější výklad tohoto jevu odkazuji na knihy KOLMAN, Vojtěch. Logika Gottloba Frega. Praha: 
Filosofia, 2002 a KOLMAN, Vojtěch. Filosofie čísla: základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické 
filosofie. Praha: Filosofia, 2008. 
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idealizovaného, můžeme uznat, že Wittgenstein, neselhal, ale částečně uspěl. Budeme-li 

totiž pojetí jazyka, jak ho podává Tractatus, chápat nikoli jako popis toho, jak funguje 

náš přirozený jazyk, kterým my právníci mluvíme, nýbrž jako model toho, jak by mohl 

za určitých podmínek fungovat jakýkoli jazyk, nabídne se nám příležitost pochopit 

skrze tento jazyk ideální i ten přirozený. Neprozrazujme však pointu před koncem 

a vraťme se k meritu věci.  

Jádro reprezentacionalismu sdílel Wittgenstein s Russellem, používal pouze 

poněkud modifikované terminologie. Hned první větou Tractatu odmítá shora 

předestřenou myšlenku, že skutečnost je pouhou naší nedokazatelnou představou, když 

říká: „Svět je vše, co je zkrátka tak.“113 Měl spolu s Russellem rovněž za to, že mezi 

jazykem a světem je vztah zobrazení založený na tom, že jazyk coby nástroj vyvinutý 

ke kopírování světa sdílí s realitou její strukturu. Slovům (v tractatovské terminologii 

jménům) odpovídají věci neboli předměty, jednoduché věty reprezentují určité 

konstelace věcí (těm Wittgenstein říká stav věci, Sachverhalt) a souvětím odpovídají 

komplexní situace sestávající z kombinace různých stavů věcí.114 Rovněž uznává, že 

věty jsou pravdivé, existují-li ve světě příslušné stavy věcí a vice versa.  

Záhy si ale uvědomil, že pokud je atomismus pravdivým výkladem světa, musí 

platit, že existují jakési jednoduché předměty tvořící bázi reality, kterým odpovídají 

naše slova. To sice tvrdil i Russell, nikdy se mu ale nepodařilo uvést přesvědčivý 

příklad takového předmětu. V předchozí kapitole jsem navrhl, že by mohlo jít třeba o to, 

že významem slov „sídlo Ústavního soudu“ je budova na Joštově 8. Jenže by musel 

uznat, že stricto sensu nevnímáme tuto budovu, ale jakýsi proud smyslových dat, které 

dohromady vytváří vjemy barev, tvarů apod. Jsou tedy tato data, např. vjem hnědé 

barvy fasády, její hranatosti apod. jednoduchými předměty a budova Ústavního soudu 

už je komplexním faktem? To by asi nakonec tvrdil i Russell a dodal by, že je na 

dohodě, zda budeme tuto množinu vjemů označovat slovy „budova Ústavního soudu“. 

K podobnému závěru by se nakonec přiklonil i raný Wittgenstein, jenž by se tímto 

způsobem vyhnul problému vyloženému v souvislosti s Nietzschem – kdyby 

jednoduché předměty (třeba barvy) neexistovaly, nebylo v realitě co kombinovat, ergo 

                                                 
113 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 11. 
114 Podrobněji např. ANSCOMBE, G. An introduction to Wittgenstein's Tractatus. Second Edition, 
Revised. South Bend, Ind.: St. Augustine's Press, 2000. 
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by nebylo o čem mluvit a slova by neměla význam. Právě tento velmi hluboký vhled 

vyjadřují věty 2.021, 2.0211 a 2.022: „Předměty tvoří substanci světa. Kdyby svět 

neměl substanci, pak by to, zda má nějaká věta smysl, záviselo na tom, zda je nějaká 

jiná věta pravdivá. Nebylo by pak možné narýsovat obraz světa (pravdivý nebo 

nepravdivý).“115  

Argument se zdá být přímočarý: Aby mohla být jednoduchá věta typu 

S je P pravdivá, musí existovat alespoň jedno S takové, které má vlastnost P. Např. pro 

větu „Hana je matkou“ musí existovat alespoň jeden člověk takový, který má vlastnost 

„být dítětem Hany“. Wittgenstein si však uvědomil, že tu hned několik věcí nehraje. Za 

prvé, naše vjemy přijímané prostřednictvím smyslů jsou subjektivní. Nejen v tom, že se 

nemůžeme nijak přesvědčit o tom, zda jiní lidé vnímají svět stejně jako já a můžeme na 

to pouze nepřímo usuzovat z jejich chování. Platí totiž, že dokonce ani jeden a tentýž 

člověk nevnímá stejnou věc v různých okamžicích stejně, jelikož jeho vnímání je vždy 

zabarveno minimálně o vzpomínku na předchozí vjem. Význam slov by však měl být 

nějakým způsobem objektivní, protože se na něm lidé shodnou, s tím ostatně počítá i 

právo. Nelze kupříkladu akceptovat tvrzení typu „podle vás, vážený soude, připomíná 

moje auto vozidlo policie, ale já to vidím úplně jinak, takže jsem se ničeho 

nedopustil.“116  Jak tento rozpor řešit? Tvrdit, že smyslová data jsou subjektivní a 

objektivní zároveň, díky čemuž se lidé mohou shodnout na tom, které věci existují? 

Taková odpověď není rozumná, alespoň v nějakém obvyklém smyslu.  

Jsou tu ale ještě další dva fundamentálnější problémy. Za prvé, má-li být slovo 

obrazem věci, musí platit, že pojmenovává jednoduchý, dále nedělitelný předmět. To už 

však bylo vyvráceno a dokázáno na příkladu slova „matka“, které už logickou analýzou 

dále štěpit nelze, matku však (v přeneseném významu) štěpit lze: Na vjem barvy vlasů, 

očí, výšky apod. Tuto nepříjemnost se Wittgenstein zpočátku pokusil řešit rozlišováním 

interních a externích vlastností předmětů. Zjednodušeně řečeno jde o to, že zatímco 

externí vlastnosti jsou ty, které zjišťujeme empiricky, a které jsou kontingentní, interní 

vlastnosti jsou logicky nutné, a proto rozhodující. On sám k tomu říká: „Abych předmět 

                                                 
115 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 13. 
116 Srov. vyhlášku č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním 
barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o 
prokazování příslušnosti k Policii České republiky v aktuálním znění. 
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znal, nemusím sice znát jeho externí vlastnosti, ale musím znát všechny jeho vlastnosti 

interní.“117  Interní vlastnosti by tedy bylo lze vymezit jako logickou strukturu předmětů 

spočívající v jejich kombinovatelnosti s jinými předměty, tedy jako množinu 

potencionálních stavů světa, v nichž může předmět vzhledem ke své logické formě 

vystupovat. V univerzu by tudíž bylo možné vše, co je dosažitelné kombinacemi 

předmětů, a je-li to možné, pak je to i myslitelné, a tudíž o tom lze mluvit. Zatímco to, 

čeho nelze dosáhnout kombinací předmětů, je nelogické a tudíž to nelze ani myslet. Tak 

např. externí vlastností všech instancí entity „matka“ ve smyslu § 50a zákona o rodině 

je barva vlasů, interní vlastností je třeba to, že jí nelze připisovat vlastnost „být sudý“ 

nebo „být lichý“, což ji odlišuje od entity „číslo“.  

Druhá fundamentální mezera, kterou Wittgenstein objevil, je dána tím, že má-li 

věta reprezentovat určité životní situace, musí pravdivost jednoduché věty odviset 

pouze od stavu světa a ničeho jiného, což je problém. Proč? Kdyby tomu tak nebylo, 

nebyl by význam vět určen výlučně stavem světa, ale zčásti nebo zcela i jazykem 

samotným. To je pro reprezentační teorii stěží přijatelná premisa, protože jazyk je 

v jejím rámci chápán jako nástroj vytvořený ke kopírování reality ex post. Význam věty 

„Hana je matkou“ však skutečně není určen toliko tím, že žije nějaká žena jménem 

Hana, které se někdy v minulosti narodilo dítě. Tato věta totiž stojí v různých vztazích 

k dalším větám příslušného jazyka, jejichž význam je tak rovněž determinován. 

Nezávisle na stavu světa, tj. nutně, totiž musí platit třeba to, že:  

1) není pravda, že Hana není matkou 

2) Hana je Hana 

3) Hana má dceru nebo syna 

4) Hanino dítě má matku      

a tak dále. Neznamená to nic menšího než fakt, že chceme-li provádět jazykovou 

interpretaci jakéhokoli textu, nebude jeho význam určen jen předmětem, kterého se 

týká, nýbrž i větami jazyka, ve kterém je zformulován. Intuitivní představa o tom, že 

slova jsou obrázky věcí a věty situací by mohla být zachráněna zformulováním ještě 

                                                 
117 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 12. 
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jednodušší věty než věty typu „Hana je matkou“. To se ale žádnému z filosofů včetně 

Wittgensteina nepodařilo, zřejmě proto, že to není možné.  

Ani jeden ze zmíněných problémů se tak Wittgensteinovi nepodařilo uspokojivě 

vyřešit. Naopak, zformuloval argument, který definitivně dokázal, že reprezentační 

teorie jazyka není udržitelným způsobem vysvětlení způsobu, jakým funguje náš jazyk. 

Tento argument svou geniální jednoduchostí vyráží dech. Abychom ho pochopili, 

vraťme se ještě naposledy k definici jazyka z VII. kapitoly, která říká: „Slovo 

představuje určitý znak, se kterým jazyk spojuje nějaká věcný význam. Je tedy 

pojmenováním předmětů, jevů, dějů, vlastností, okolností a vztahů, které existují ve 

skutečnosti nás obklopující a námi vytvářené nebo myšlené, dále jsou vyjádřením 

našeho poměru ke skutečnosti i našich citů a vůle. […] Tyto významy můžeme najít 

v jazykových slovnících.“118   

Skutečně, kdyby byl význam slov věcný, pak by platilo, že významy lze 

katalogizovat v jazykových slovnících. Jenže, říká Wittgenstein, v těchto slovnících, by 

byl význam slov vysvětlen pomocí slov jiných slov a jejich význam by bylo rovněž 

nutné objasnit – opět prostřednictvím jiných slov a tak dále ad infinitum. Potřebovali 

bychom vždy další výrazy k objasnění těch předchozích, takže bychom propadli 

nekonečnému regresu. Jazyk by tím pádem musel mít nekonečně mnoho slov a člověk 

by je musel všechna znát, aby mohl definovat výraz, jehož význam nezná. Mám-li 

použít příkladu užitého výše, slovníkový význam výrazu „závěť“ je definován 

následovně: „Jednostranný právní úkon fyzické osoby, kterým nakládá svým majetkem 

pro případ smrti.“119 Jak ale víme, co je významem slov „nakládat“, „majetek“ nebo 

třeba „smrt“? Jedna možnost je říci, že význam těchto slov je v obecném jazyce už 

natolik zřejmý, že tato slova nepotřebují interpretaci. To ale jednak není pravda, už 

proto, že třeba slovo „majetek“ má v různých kontextech – včetně různých právních 

předpisů – různý význam, který nemusí být vždy jasný ani právníkovi, hlavně to však 

není odpověď, s jakou by se měla filosofie včetně té právní spokojit, protože to svou 

podstatou ani odpověď není. Samozřejmě, že je-li slovníková definice dostatečně 

jednoduchá, tak postačuje potřebám praxe a v nějakém smyslu funguje. Nám ale nejde 

                                                 
118 27. MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 88.  
119 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 2. rozšíř. vyd. Praha: Linde, 1999, s. 1788.  
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o to, zda každý zná a je schopen pracovat s významem toho kterého slova, nýbrž v čem 

spočívá to, co každý u tohoto slova zná a s čím pracuje.120  

Bylo by lákavé vyhnout se paradoxu v samém srdci reprezentační teorie se 

stejnou lehkostí, s jakou byl tento paradox předestřen, a říct, že významy složitých 

výrazů ze slovníků jsou mi buď známy z osobní zkušenosti, nebo z toho, že mi někdo 

ukázal věci, o kterých slovníková hesla mluví. Iluzornost naděje na takto jednoduché 

řešení vyplývá z celého dosavadního výkladu, takže jen pro pořádek. Dle analytických 

filosofů věci, které by konstituovaly významy, neexistují, a to buď proto, že jsme si je 

vymysleli, nebo proto, že jsou konglomerátem svých částí, které lze do nekonečna 

štěpit. Člověk proto nikdy nebude v situaci, kdy by mohl zvolat: „Aha, tak tohle je to, 

co znamená slovo X!“ Nic neřeší ani představa, že význam některých slov můžeme 

vysvětlovat významem slov jiných, ale v určitém okamžiku tento cyklus ukončíme tím, 

že význam elementárních výrazů objasníme tím, že na ně ukážeme. I kdyby mi někdo 

obeznámený (odkud?) s vědomím rozlišení mezi říkáním (saying) a ukazováním 

(showing) ukázal věc představující význam slova, je tu pořád protiargument 

nevymezitelnosti reference vyložený v kapitole č. III. A i kdybych přesto nějakým 

způsobem poznal věcný význam slova, nepoznal bych ve skutečnosti onu věc, ale jen 

to, jak se mi jeví. Reprezentační teorie jazyka je tím pádem v troskách.  

 

 

 

 

 

                                                 
120 ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku? Všehrd: list spolku 
československých právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010. ISSN 1210-5740, s. 67. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-obratem-k-jazyku/. 
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XI.  Právnické jazykové hry 

Ve světle tohoto závěru lze dosavadní část práce chápat jako komplexní 

obhajobu teze o neudržitelnosti výkladu fungování právních pojmů takového, který je 

založen na reprezentační teorii jazyka. Je na místě objasnit, co z vyústění předchozí 

kapitoly vyplývá pro právní vědu a čím reprezentacionalismus nahradit. Odpověď na 

tuto otázku by ovšem vydala na samostatnou práci. Přesto se ji musím pokusit nastínit 

alespoň v hrubých obrysech. Jednak proto, aby se naše úvahy neomezily jen na 

destrukci, jednak proto, že to je v souladu s dobrou tradicí analytické filosofie. 

Filosofové, o kterých jsme hovořili, ať už to byl Frege, Russell nebo Wittgenstein, sice 

rovněž věnovali nemalé úsilí směřující ke zpochybnění projektů svých předchůdců, 

zároveň se ale vždy pokusili nabídnout k nim pozitivní alternativu.    

Cest, po kterých bychom se mohli vydat, je přitom hned několik, jelikož 

myslitelů, které nenechala látka chladnými, bylo mnoho. Osobně je mi nejbližší tzv. 

inferencionalismus, směr, který jazyk chápe jako hru svého druhu. Navazuje tak na 

Wittgensteinův pojem jazykové hry, jenž je známý i lidem, kteří jinak neměli to štěstí 

přijít s analytickou filosofií do kontaktu. Pro příklad, na kterém si model jazyka coby 

hry ukážeme, nemusíme chodit daleko. Nikoliv náhodou jsem při výkladu věnovaném 

Hartovi v kapitole VI přirovnal právo k šachu. Jde původně opět o Wittgensteinův 

případ. Nyní na tuto ideu navážeme. Jen připomenu, že šlo o to, že podle Harta nelze 

vytvořit právní normu tak přesnou, že by už nepotřebovala interpretaci, protože 

abychom se touto normou řídili, musíme jí rozumět, což předpokládá ovládat pravidla 

jazyka. A ta sama o sobě potřebují interpretaci. To je problém, protože nakonec těch 

pravidel k interpretování bude nekonečně mnoho. Už máme nastudovaný 

reprezentacionalismus, můžeme si tedy ukázat proč tomu tak je. A až onen důvod 

nahlédneme, budeme stát jednou nohou právě v inferencionalismu. To pro nás navíc 

bude užitečné nejen z hlediska jazykového výkladu, nýbrž i z pohledu práva jako 

takového, protože pokud na inferencionalismus přistoupíme, zjistíme, že právo a jazyk 

jsou si podobné i v tom, že jejich nejdůležitější filosofická otázka je tato: Jak je možné 

řídit se pravidlem?  
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Pozdní Wittgenstein odmítl představu, že co se jazyka týče, může platit buď jen 

to, že slova jsou symboly odkazující k mimojazykovým entitám, nebo nemají význam. 

Ani šachové figurky přece neodkazují k něčemu mimo šachovnici, a přesto význam 

mají. Ten se ale neodvozuje se z jejich tvaru. Je sice pravda, že kůň či věž připomínají 

svým tvarem skutečného koně nebo opravdovou věž, místo nich lze ale ke hře použít 

cokoli, co od sebe bude odlišitelné a o čem se dohodneme, že to bude hrát roli koně, 

resp. věže. Můžeme třeba místo kamene ve tvaru koně použít skutečný kámen, oblázek, 

a místo věže knoflík. Význam daného kamene tedy musí spočívat v něčem jiném. A tím 

něčím je naše dohoda o tom, jaké tahy kamenem jsou v naší hře přípustné. Pokud se 

bude torzo naší košile moci po šachovnici pohybovat pouze po řadách a sloupcích, bude 

zkrátka věží, a nikoliv knoflíkem. Podobně ani slovo, tedy zvuk nebo inkoustová stopa 

na papíře, neodkazuje k něčemu mimo sebe, a nejde u něj ani o jeho akustickou či 

grafickou podobu. Pokud se dohodneme, že místo výrazu „zákon“ budeme ode dneška 

pro obecně závazný právní předpis přijatý parlamentem používat slovo „nokáz“, nic se 

nezmění. Pokud se ale dohodneme, že slovo zákon budeme užívat i v situaci, kdy dnes 

hovoříme o podzákonném předpisu, slovo samo se sice nezmění, změní se ale způsob, 

jakým ho užíváme. Neboli změní se pravidlo užívání tohoto slova. Lidé, kteří nevědí, že 

existuje rozdíl mezi zákonným a podzákonným předpisem a obecní vyhlášce tvrdošíjně 

říkají „zákon pana starosty“, v tomto případě nelžou, avšak ani se nemýlí. Tedy podle 

stoupenců inferencionalismu. Pouze hrají jazykovou hru podle jiných pravidel. To pro 

ně samozřejmě může mít ve sféře práva nepříjemné důsledky, zejména v případě, kdy 

slova zákona vykládají v rozporu s jejich obvyklým významem.  

Pravidla jazykového ale nevznikají takto konvencionálně, alespoň ne v nějakém 

přímočarém smyslu. Platí o nich, že musí být seznatelná z chování „hráčů“, i když sama 

o sobě chováním nejsou. Tím je až konkrétní jazyková promluva. Část pravidel může 

být i explicitní, např. Pravidla českého pravopisu, která ale, jak už bylo řečeno, nejsou 

závazná. Jenže celá řada dalších pravidel musí zůstat implicitní. Právě proto budou 

jazykové promluvy vždy alespoň zčásti nejasné a význam slov se bude měnit s tím, jak 

se budou mlčky měnit pravidla jeho užívání. Interpretace práva proto bude, jak 
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upozorňuje Hlouch121, vždy nejen interpretací textu, ale i interpretací dalších, 

nonverbálních faktorů.  

Důvod toho, proč musí pravidla jazyka zůstat implicitní, je z filosofického 

hlediska nesmírně zajímavý, pro jeho už zmíněný vztah k právu. Píše o něm Sobek, 

který ve své knize výstižně shrnuje názor předního žijícího inferencialisty Roberta 

Brandoma. Ten odmítá tzv. regulismus, tedy přesvědčení, že pravidla chování mají vždy 

povahu explicitních předpisů, neboť „[n]ormy explicitní jako předpisy totiž 

předpokládají nějaké normy, které jsou implicitní normativní praxi, protože předpis 

stanovící, jak se něco má správně dělat, musí být aplikován na konkrétní okolnosti, 

a aplikovat předpis na konkrétní okolnosti je samo o sobě už něco, co může být činěno 

správně, nebo nesprávně. Tedy pravidla ve formě explicitních předpisů vyžadují nějaká 

další pravidla, která určují, jak je korektně aplikovat. A pokud by i tato pravidla měla 

mít formu explicitních předpisů, potřebovali bychom zase nějaká další pravidla, totiž 

interpretační pravidla těchto interpretačních pravidel, a jsme v regresu.“122  

To je zdánlivě triviální, ve skutečnosti však velmi hluboký vhled do povahy 

fungování jakéhokoliv normativního systému včetně práva nebo jazyka. Nejde jen o to, 

že abychom dokázali následovat pravidlo vtělené do dopravní značky „přikázaný směr 

jízdy vlevo“, musíme se podřídit pravidlům typu:  

1) Dopravní značka „přikázaný směr jízdy vlevo“ znamená: Jeďte směrem, kterým 

šipka ukazuje. 

2) Je třeba dodržovat pravidlo sub 3). 

3) Je třeba dodržovat pravidlo sub 4). 

A tak dále ad infinitum. Z argumentu proti regulismu se především podává, alespoň 

podle některých autorů, že následování pravidla nemůže být pouhou nahodilostí, nýbrž 

je svého druhu společenskou praxí. Právě tak se někteří myslitelé pokusili čelit 

skutečnosti, že všechna pravidla nejsou a nemohou být explicitní: Tvrdili, že pravidla ve 

skutečnosti nejsou pravidly, ale pouhými pravidelnostmi. Tento názor Brandom 

v protikladu k regulismu nazývá regularismus.  

                                                 
121 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: A. Čeněk, 2011, s. 16 a n.  
122 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2008, s. 123.   
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Představa jazyka jako praxe, a to praxe povýtce společenské, je vlastní 

pozdnímu Wittgensteinovi a je i velmi Brandomovská a inferencionalistická. Abychom 

mohli něco říkat, musíme předtím něco spolu s jinými lidmi dělat. A toto „dělání“, které 

stojí v základech normativní regulace jiného konání (mluvení) je implicitní, protože 

teprve mluvením ho explikujme.123  

To mimo jiné znamená, že nemůže existovat soukromý jazyk a nelze si 

představit něco jako soukromé právo. Idea skrytá v jeho pozadí tohoto argumentu je, 

zjednodušeně řečeno, následující: Soukromý jazyk srozumitelný jednomu jedinému 

člověku není možný, protože i kdyby dotyčný pojmenoval určité věci unikátním 

způsobem, bez toho, aby i jiní lidé tato slova používali, nepoznal by, jestli své výrazy 

používá správně, takže by svému vlastnímu jazyku nerozuměl. Co se práva týče, toho 

jsem se dotkl už v úvodu této práce, kdy jsem vyloučil možnost tzv. autonomní 

normotvorby, tedy situace, kdy jednotlivec sám sobě ukládá „normy“. Uvedl jsem, že 

dokud by obsah své vůle člověk nevyslovil jako zákon a neprosadil ho, nebyla by 

kritéria jeho jednání pro ostatní lidi srozumitelná a samozřejmě ani závazná. Jenže 

podle Wittgensteina by ani autonomní normotvůrce sám nebyl s to rozpoznat, zda se 

vlastním pravidlem řídí, nebo ne, protože k tomu potřebuje měřítko představované 

ostatními lidmi. Nemluví sice o právu, nýbrž o jazyku, avšak právo, jak jsme si ukázali, 

z jazyka nejen vychází, ale je jako jazyk,124 a tak můžeme argument proti soukromému 

jazyku125 vztáhnout i na právo.  

Jak jazyk, tak právo tedy představují společenskou praxi, přičemž obě adjektiva 

jsou důležitá: Právo nemůže být zcela autonomní a nemůže být ani pouhou teorií, nýbrž 

musí mu předcházet určitá činnost. To není v rozporu, ale naopak v dokonalém souladu 

s tím, co bylo řečeno v kapitole o vztahu právní filosofie a praxe. Připomínám, že jsem 

postuloval právní filosofii jako disciplínu nadřazenou praxi, ovšem pouze co do její 

schopnosti mířit k filosoficky definované podstatě práva, a zdůraznil jsem, že bez praxe 

by nebylo teorie. K závěru o nemožnosti soukromého práva nakonec dospívá i Sobek, 

                                                 
123 Blíže k tomu BRANDOM, Robert. Articulating reasons: an introduction to inferentialism. Harvard 
university press, 2000, s. 79 a n. 
124 Endicott. T. A. O.: The Oxford Handbook of Jurisprudence and philosophy of law. Edited by 
Coleman, J., Shapiro, S. Oxford University Press, 2004, s. 937. 
125 Blíže k tomuto argumentu WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. 2., upr. vyd. Praha: 
Filosofia, 1998. 
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který konstatuje: „Základním zdrojem platnosti práva nemůže být zákon, ale implicitní 

společenský souhlas.“126  

Argument proti regulismu je dále zajímavý i v tom, že obnažuje limity právní 

logiky. Ta je totiž ve své podstatě právě nástrojem k učinění něčeho implicitního (totiž 

struktury právního textu) explicitním (souborem premis, na kterých text stojí, výroků, 

které z něj vyplývají, tvrzení, která jsou s ním v rozporu apod.). Je nyní jasné, že sice 

můžeme formalizovat přirozený jazyk (jehož je právo součástí127) prostřednictvím 

nástrojů formální logiky, rozkládat normy na hypotézy, dispozice a sankce atd.  

Co se pravidel samotných týče, inferencionalismus se nazývá 

inferencionalismem proto, že pravidla jazykových her chápe jako pravidla odvozování 

neboli inferencí. Tím se míní platná odvození z jednoho výroku na nějaký jiný. Jazyk je 

totiž podle inferencionalistů jakási síť vztahů mezi výroky, které jsou zčásti explicitní 

a z větší části implicitní. Pravidla pak určují, jaké výroky dělat můžeme a jaké nikoli. 

Tak např. významem slova „závěť“ není listina s poslední vůlí, nýbrž souhrn pravidel 

typu:  

1) Slovo závěť používáme v situaci, kdy hovoříme o jednostranném právním úkonu 

zůstavitele, kterým tento nakládá se svým majetkem určením toho, komu 

zanechaný majetek propadne po jeho smrti. 

2) „Závěť“ nepoužíváme v situaci, kdy jde o úkon, kterým zůstavitel někomu 

odkazuje jednu věc bez odpovědnosti za dluhy váznoucí na dědictví.  

3) V případě sub 2) totiž užijeme slova „odkaz’“. 

4) Není korektní říkat: „závěť“ je dělitelná 2. 

5) A tak dále.   

Tyto pravidla nebyla až dosud explicitní a nejsou samozřejmě nikde kodifikována. 

Přesto se jimi my právníci řídíme, protože jsme si je osvojili. Inferencionalismus 

vysvětluje samozřejmě i to, jak je možné si osvojit pravidla používání výrazů, třeba 

fakt, začínající student práv časem pochopí rozdíl ve významu slov „závěť“ 

                                                 
126 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2008, s. 123. 
127 Odborný právní jazyk se někdy klade do protikladu k jazyku přirozenému, to je ale nepřesné. Právní 
jazyk je modifikovanou variantou jazyka přirozeného, který stojí v protikladu k jazykům formálním, např. 
programovacím. Dalo by se ale říct, že nejde o nepřesnost, nýbrž o nerespektování pravidla lingvistické 
jazykové hry.   
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a „odkaz“.128 Dojde k tomu nikoliv v okamžiku, kdy nahlédne odlišnost těchto dvou 

předmětů, nýbrž v okamžiku, kdy z chování jiných lidí, třeba profesorů občanského 

práva, „odkouká“, v jakých situacích výraz použít, a v jakých je to naopak v rozporu 

s pravidly právnické jazykové hry. Tím je pochopitelně význam výrazů osvobozen od 

světa a stává se zcela záležitostí toho, jak výraz používáme, což nám umožňuje 

pragmaticky a jednoduše odpovídat i na otázky, které jsou v reprezentacionalismu jen 

stěží řešitelné. Přemýšlení o významu se stává doménou otázky „jak používáme výrazu 

X?“, kterou jsme probírali v deváté kapitole. Otázka „co je to X?“ je v tomto případě už 

zbytečná, takže netřeba řešit ani to, zda X existuje opravdu, nebo jen v naší hlavě, co 

všechno k entitě X patří, jak to můžeme poznat apod.  

K tomu, aby porozuměl jazyku, tedy člověku stačí sledovat, jak jiní lidé 

používají výrazy, extrahovat z jejich jazykového chování pravidla, která při tom 

dodržují, a ty pak následovat. Jak výstižně shrnuje Peregrin, „[v]ýznam výrazu se 

naučíme, jakmile vstřebáme vše podstatné z toho co je zjevné v chování těch, kteří ten 

význam již chápou – a co není skrze takové chování přístupné, je ze sémantického 

hlediska iluzorní“.129  

Navíc by bez této představy nebylo možné vysvětlit ani to, jak jazyk vznikl. 

Představa, že lidé se jednoho dne sešli a dohodli se na výrazech a na pravidlech jejich 

používání, je totiž absurdní. Taková dohoda už totiž předpokládá nějaký jazyk, ve 

kterém bude konvence formulována. Naopak inferencionalismus se na věc dívá 

v podstatě evolučně, neboť tvrdí, že pravidla jazyka se vyvinula postupně, ze 

společných interakcí mezi lidmi. Celé vzdělávání právníků tak lze chápat jako učení se 

pravidlům specifické jazykové hry, protože práce právníka je z větší části právě prací 

s různými jazykovými promluvami: Texty zákonů, podáními k soudu, vyprávěním 

klientů apod. I proto je zcela zásadní, aby právníci jazyku a jeho fungování rozuměli.   

Sám Brandom, asi stěžejní osobnost inferencionalismu, přistupuje k jazyku 

v podstatě sociologicky, neboť jakoukoliv jazykovou hru považuje za hru na 

požadování a udávání důvodů. Hlavní myšlenka je zhruba následující: Význam 

                                                 
128 ŠVÁRA, Ondřej. Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku? Všehrd: list spolku 
československých právníků "Všehrd" v Praze. Praha, 2010, s. 70. Dostupné z: 
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/prosla-jiz-pravni-filosofie-svym-obratem-k-jazyku/. 
129 PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 192. 
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lingvistických výrazů je nutné pochopit na základě faktu, že tyto výrazy hrají důležitou 

roli při odůvodňování.130 Výrazy jazyka a zejména odbornější pojmy jsou definovány 

svým inferenčním potenciálem, který lze definovat jako množinu inferencí, jež lze 

s daným pojmem uskutečnit. Inference je, zjednodušeně řečeno odvození z jednoho 

výroku na druhý, a inferenční potenciál lze proto chápat jako to, co z výrazu vyplývá, 

co nikoliv a v jakých úsudcích může tento výraz vystupovat. Vědět jaký má nějaký 

pojem význam pak podle Brandoma znamená vědět to, jaké závazky s sebou tento výraz 

nese, např. jaké jiné výrazy jsou s ním kompatibilní, k jakým inferencím mě tento 

pojem opravňuje a k čemu zavazuje apod.  

V české právní vědě nalezl tento názor vyjádření např. v knize Sobkově, kde se 

můžeme dočíst: „Znalost pojmů neznamená jenom partikulární znalost jazyka, ale také 

schopnost dělat relevantní inference.“131 Sociální je tato jazyková praxe v tom, že 

„[t]vrdit výrok znamená brát na sebe závazek tento výrok v případě potřeby opodstatnit 

a současně to znamená poskytovat jiným lidem oprávnění toto tvrzení dále šířit s tím, že 

jeho opodstatnění delegují na nás. Přitom, a to je podstatné, se závazky spojené 

s určitými výroky přenášejí i na jiné výroky: tvrdím-li, že XY je zloděj, pak se tím 

zavazuji opodstatnit nejenom tento výrok, ale i výroky, že XY je zločinec, že není 

bezúhonný člověk atd. atd. – totiž všechny výroky, které jsou z toho mého (správně) 

odvoditelné.“132  

S Brandomem bývá dále spojován názor označovaný jako „silný 

inferencionalismus“. Ten spočívá v přesvědčení, že pravidla se vztahují nejen na slova 

samotná, ale i na podmínky jejich použití v praxi. Alespoň částečné chápání inferencí, 

které mohu se slovy platně dělat, je proto důležité. Uvážíme-li, že papoušek šedý si 

může osvojit až stovky slov, je jasné, že by dokázal bez chyb vyslovit poslanecký slib. 

Nechápal by ale, co z jednotlivých slov a vět plyne, protože by neznal jejich inferenční 

potenciál, a proto by nebyl plnohodnotným účastníkem jazykové hry.  

Tímto příkladem z živočišné říše se tato diplomová práce nachýlila ke svému 

konci. Po objasnění závažnosti otázky interpretace, její roli v soudobém právu a rozbití 

                                                 
130 Velmi podrobně k tomu BRANDOM, Robert. Making it explicit: reasoning, representing, and 
discursive commitment. Harvard University Press, 1998.  
131 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, 2008, s. 185. 
132 PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005, s. 270 – s. 271. 
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teorie, na které stojí, byla nabídnuta alternativa v podobě inferencionalismu. Úzce 

odborné téma filosofického kontextu jazykového výkladu právních textů tím 

pochopitelně není vyčerpáno, čtenář však možná ano. Navíc je potřeba uvážit, že:  

„I kdyby byly zodpovězeny všechny vědecké otázky, našich životních 

problémů by se to ještě vůbec nedotklo.“133 

 

 

*** 

                                                 
133 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 82. 
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XII.  Závěrem… 

Tato práce začala úvodem, který vytyčil cíl, cestu a připojil několik metodických 

poznámek. Nechť tedy práce stejným způsobem i skončí. Nehodlám se však pouštět do 

hodnocení toho, do jaké míry se podařilo dosáhnout propojení analytické a právní 

filosofie. To ponechám plně v rukou čtenářových. Snad jen vyslovím přání, aby času 

věnovaného předkládanému textu nelitoval.  

Závěru bych rád využil k tomu, abych upozornil, že převážná část této práce je 

deskriptivního charakteru. Tím má být řečeno, že není-li výslovně uveden opak, jsou 

filosofické názory zařazené do této práce uvedeny z důvodů explanačních, nikoliv 

proto, že je osobně zastávám. Ani Brandomův inferencionalimus, o kterém jsem napsal, 

že je mi blízký, nepřijímám jako celek. Tím spíše to platí o dalších, většinou krajně 

relativistických, subjektivistických a antropocentrických přístupech. V žádném případě 

se nepovažuji za advokáta zmíněných názorů. 
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XIV.  Shrnutí 

Tato diplomová práce se v širším smyslu zabývá problematikou interpretace 

právních textů a v užším smyslu otázkou jazykového výkladu. Na začátku svého 

pojednání jsem se pokusil ukázat, proč jsou tato témata v soudobé právní vědě aktuální 

a závažná. Příčinou je zejména skutečnost, že v důsledku řady změn a událostí je 

moderní právo složitějším a obsáhlejším, než tomu bylo v minulosti. To přirozeně vede 

k otázce, jak takové právo interpretovat.   

Cílem práce bylo pojednat o vztahu práva a jazyka v kontextu analytické 

filosofie, která byla jedním z nejvlivnějších myšlenkových proudů XX. století. Právě 

jazyk je paradigmatem mnoha vědeckých teorií i dnes, a jako takový si zaslouží více 

pozornosti právníků. 

S ohledem na roli významu slov při interpretaci jsem svůj zájem zaměřil 

zejména na tuto oblast. Obzvláště byla diskutována otázka, zda může být významem 

právního výrazu pojmenovaná věc. Nejdůležitější poznatek, který z mé práce vyplývá, 

zní: Ne, věci nemohou být významem výrazů. 

Na základě dokazování této teze se text zabývá i některými dalšími 

filosofickými záležitostmi. Kapitola VIII např. popisuje dílo Friedricha Nietzscheho, 

v kapitole X se nachází charakteristika filosofie Bertranda Russella, kapitola X má téma 

„Ludwig Wittgenstein“.     

Celá práce, nejen závěr, pak zdůrazňuje potřebu a nutnost interakce mezi právní 

vědou a filosofií, protože z této spolupráce mají užitek obě disciplíny.  
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XV.  SUMMARY: Linguistic interpretation of a legal text in 
philosophical contexts 

The thesis deals in a broader sense of the word with interpretation of legal texts 

and in the strict sense of the word with language interpretation itself. At the beginning 

of my thesis I explain why this is so particularly topical and problematic issue in the 

contemporary law. The reason is mainly the fact that because of many changes and 

events the modern law is more complex and extensive than in the past. This naturally 

leads to the question how to interpret such law. 

The aim of the thesis was to compare the relationship of law and language in the 

context of analytical philosophy, which was one of the most influential intellectual 

movements of the 20th century. The language is a paradigm of many scientific theories 

nowadays and as such deserves more intention of lawyers. 

I focused mainly on the role of meaning of words used for interpretation. In 

particular, I discussed the issue whether a legal term can name a thing. The most 

important finding of my thesis is the following one: No, things can not be named by 

meaning of the individual expressions. 

To prove the theory the thesis also deals with some other philosophical issues. 

Chapter VIII, for example, describes the work of Friedrich Nietzsche, Chapter X 

describes characteristic of the philosophy of Bertrand Russell, Chapter XI is entitled 

"Ludwig Wittgenstein". 

The whole thesis, not only its conclusion, emphasizes need and necessity of 

interaction between law and philosophy, because this cooperation is beneficial for both 

of them.   
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