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Rigorózní práce Mgr. Heleny Hutirové se na 167 stranách zabývá, po krátkém 

úvodu, pojmy aplikace práva (kap. II), interpretace práva (kap. III) a právní 

argumentace (kap. IV) a krátce též změnami judikatury v čase (kap. V), na které 

navazuje závěr shrnující problémy interpretace a aplikace při aplikaci práva (kap. VI). 

Práce je sice rozsáhlá a opírá se o značný rozsah především české (ale místy i 

anglické) literatury, je však spíše kompilací a při značné šíři tématu nabývá nezřídka 

až učebnicového charakteru. Úvodní kapitola ve třetím odstavci od konce slibuje, že 

bude pozornost věnována samostatně vyhledané judikatuře, ale to se v podstatě děje 

jen v krátké V. kapitole, jež je naopak z větší části složena z úryvků z judikatury.  

Kritické poznámky mám zvláště ke III. kapitole, věnované metodám interpretace 

práva. Některé argumenty, jako například reductio ad absurdum, jsou podřazovány 

zároveň pod logický i teleologický výklad; nemohu souhlasit ani s chápání reductio ad 

absurdum jako podtypu argumentu per eliminationem. Téma systematického výkladu 

se rozhodně nevyčerpává problematikou aplikační přednosti mezinárodního či 

vnitrostátního práva, právní silou a časovou působností; o souvislosti mezi 

systematickým výkladem a kogentními a dispozitivními normami mám pochybnosti. U 

komparativního výkladu by stálo za to zdůraznit, že srovnáváme závaznou normu 

domácího práva s cizími normami, které ale pro daný případ závazné nejsou. U 

logického výkladu jsou zmíněny názory pro a proti této výkladové metodě, zajímal by 

mne ale také názor rigorozantky. 

V rozpravě při obhajobě bych se dále rád zeptal, které výkladové metodě dává 

rigorozantka přednost při jejich rozporu v konkrétním případě; text na str. 93 se mi 

jevil stranit výkladu teleologickému, na str. 171 spíš jazykovému a na str. 172 se 

rigorozantka vyslovuje pro metodologický pluralismus. 

Značnou práci odvedla rigorozantka při rekapitulaci mnohých teorií právní 

argumentace v kap. 4.6 i při vlastním shrnutí jejich významu (kap. 4.6.3).  

Formálních připomínek nemám mnoho. Na str. 85 a 86 by bylo lépe pracovat už 

se Smlouvou o fungování EU než s předlisabonskou Smlouvou. Citaci Hafta podle 

Hloucha na str. 99 není správné provádět prostřednictvím předložky „In“. Jedinou 

výhradou k jazykové stránce textu je občasné užívání slovenských slov či vazeb (např. 

na str. 7, 36, 160 a 165). 

Přes kritické výhrady uznávám, že se rigorozantka důkladně ponořila do 

literatury k těmto důležitým a aktuálním tématům teorie práva a že tato témata  

systematicky zpracovala a promýšlela. Práci doporučuji k obhajobě.  

   

V Praze dne 13. listopadu 2015.  
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