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Posudek vedoucího diplomové práce 

  
1. Diplomová práce Marka Zimy analyzuje problematiku analogie v českém právu, a 

to zejména se zaměřením na právo veřejné. Se zřetelem na způsob, kterým se autor své 

práce zhostil, je tato práce ve srovnání s jinými studentskými odbornými pracemi 

výjimečná. 

2. Po stránce formální nutno zdůraznit, že diplomová práce má nadstandardní rozsah a 

formu: obsahuje bezmála 70 stran vlastního textu včetně cca 250 poznámek pod čarou. 

Diplomant svou práci rozdělil poměrně logicky na celkem čtyři části, prvé tři části 

pojednávají o analogii a jejích nejrůznějších formách, čtvrtá část pak o použití a 

limitech analogie v právu veřejném.  

3. Nutno ocenit velmi pestrý seznam literatury včetně řady prací v angličtině a 

němčině, což opět jasně vybočuje ze standardu diplomových prací na Právnické 

fakultě. Za velké plus posuzované práce považuji úroveň poznámkového aparátu. 

4. Po stránce obsahové nutno na úvod zmínit, že diplomant se úspěšně vypořádal 

s náročným tématem, jeho práce není jen kompilátem citovaných právnických autorit, 

ale diplomant také s těmito autoritami poměrně zdařile polemizuje. Jeho analýza 

pojmu analogie v českém právu je v tomto rozsahu ve stávající literatuře výjimečná.  



5. K práci jako její vedoucí jen obtížně hledám nějaké větší výhrady. Snad kromě 

jediné – diplomant zdárně rozlišuje nejrůznější formy analogického myšlení, ovšem 

přesto se mi jeví, že jeho pojetí analogie je velmi široké. Ve veřejném právu to pak 

nese ty důsledky, že v jeho pojetí je analogií v podstatě aplikace čehokoliv, co není 

v textu právního předpisu uvedeno. Tímto pojetím si nejsem jist, domnívám se, že 

aplikace určitých institutů a metanorem a metapravidel, na kterých je v právní vědě 

konsensus, analogií není. Jinak by analogií bylo třebas i použití zásady lex specialis 

derogat legi generali, což by pak vedlo k omezenému použití tohoto metapravidla 

v právu veřejném. Právě rozlišení analogie a těchto situací by bylo vhodným tématem 

pro diskusi během obhajoby diplomové práce.  

6. Na závěr nemohu než znovu opakovat, že diplomová práce je vysoce nadprůměrná a 

bezesporu splňuje všechny podmínky pro její úspěšné obhájení. 

 

V Praze dne 21. září 2015  

      Zdeněk Kühn 
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