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Posudek oponenta 

  
1) Disertační práce Katarzyny Žák Krzyžankové se věnuje tématu právní interpretace, 

tedy tématu v české literatuře v posledních dvou dekádách opakovaně rozebíranému. Autorka 

však pojednává o tomto tématu způsobem dosti unikátním a novátorským, s širokým záběrem, 

takže její práce se vymyká jiným nedávným pracím na toto téma.  

 

2) Po stránce formální nutno zdůraznit, že disertační práce bezproblémově splňuje 

požadavky na tento typ prací: obsahuje bezmála 200 stran vlastního textu včetně více než 740 

poznámek pod čarou. Autorka svou práci rozdělila poměrně logicky na celkem sedm částí (z 

toho prvá část, nazvaná Východiska, plní funkce úvodu, poslední část, nazvaná Průniky, je 

pak závěrem).  

 

3) Nutno říci, že autorčin jazyk je kultivovaný a čtivý. Text se mi četl dobře, což není u 

prací tohoto typu vůbec pravidlem. Jedinou, spíše drobnou, výtkou v tomto směru může být 

ta, že vědeckou literaturu není nutno obdařit nadmírou někdy zbytečných cizích slov (srov. 

mezi mnoha jinými např. krkolomný termín „explikace pojmu právní interpretace“ na s. 11 

nebo těžkopádné termíny typu „Logickým konsekventem“ na s. 124 – proč prostě neříci 

„Důsledkem“?).   

 

4) Oceňuji pestrý seznam literatury obsahující velkou řadu položek, z toho je řada prací 

v angličtině, němčině a polštině. Za velké plus posuzované práce považuji velmi dobrou 

úroveň poznámkového aparátu. Někde snad je poznámka pod čarou až zbytečně 

naddimenzovaná, což plynulost a požitek z textu přece jen snižuje (autor tohoto posudku 

připouští, že tímto hříchem trpí i on sám). Občas si říkám, že autorka si v poznámkách pod 

čarou dělá náčrty příštích článků i knížek.  

 



5) Jen výjimečně poznámka pod čarou chybí – bylo by třebas zajímavé vědět, kdo tvrdí 

to, co je uvedeno v textu souvisejícím s poznámkou pod čarou 58 - autorka to opatrně říká 

v pasivu („je poukazováno na to ...). 

 

6) Po stránce obsahové nutno na úvod zmínit, že autorka se úspěšně vypořádala 

s obsáhlým a náročným tématem. Její práce není jen kompilátem citovaných právnických 

autorit, ale autorka také vnáší do debaty své vlastní názory. Jako celek je práce velmi zdařilá, 

některé části považuji přímo za vynikající – nejvíce se mi líbila část druhá, na šedesáti 

stranách rozebírající pojem právní interpretace. Rozsahem a záběrem nemají tyto pasáže 

v české literatuře obdobu. Na zajímavosti občas ztrácí některé pasáže v částech čtvrté až šesté, 

zejména tam, kde z důvodů vysokých ambicí autorky pojednat o tématu v celé jeho šíři text 

sklouzává k stylu „telefonní seznam“, někdy dosti zbytečný (velmi mnoho pasáží, srov. třebas 

s. 132, kde nechápu, proč autorka latinské názvy spisů autorů z 17. a 18. století vůbec uvádí). 

V okamžiku, kdy autorka rozebírá práce, které sama četla (na rozdíl od knih, typicky raně 

novověkých, středověkých a starověkých, o kterých referuje jen prostřednictvím třetích 

autorů), nabývá disertační práce opět spádu a zajímavosti.   

 

7) Dále v textu tohoto posudku uvádím dílčí připomínky k některým pasážím disertační 

práce. Nechť je autorka bere jako možnou inspiraci pro závěrečné korekce před knižní 

publikací, kterou rozhodně plně doporučuji.  

 

8) Na s. 14 autorka hovoří o tom, že právo se v realitě zhmotňuje v podobě své 

interpretace v okamžiku, kdy vznikne střet mezi několika možnými výklady. Slušelo by se asi 

doplnit, že musí jít o střet relevantní, tedy alternativní názor musí být akceptovatelný alespoň 

určitou významnou částí dané právní komunity. K pojmu tzv. interpretativních komunit srov. 

např. Procházka R., Dobrá vôľa, spravodlivý rozum. Hodnoty a princípy v súdnej praxi. 

Bratislava: Kalligram 2005, který tento mimořádně zajímavý termín vnáší do česko/slovenské 

literatury. Možná by pomohl i autorce k zodpovězení některých otázek, třebas té na s. 27 

v prvém odstavci. 

 

9) Co se týče zdůrazňování jedinečnosti každého případu a cit. nálezu ÚS (s. 15), myslím 

si, že zde je nutno rozlišit dvojí situaci. Text i nález je v tomto směru silně zjednodušující. 

Existuje podle mne totiž v zásadě dvojí druh norem (viz k tomu též moji pátou kapitolu 

v druhém vydání Judikatury a právní argumentace). Na jedné straně stojí vágní normy, které 



je nutno v zájmu právní jistoty v obecné rovině dointerpretovat mocí soudní. Naproti tomu 

druhý typ norem jsou normy zákonodárcem záměrně vytvořené jako normy vysoce abstraktní, 

dávající soudci širokou sféru uvážení. Na rozdíl od prvého typu normy judikatura v těchto 

případech nemá a nemůže mít ambici dotvořit původně abstraktní normu v normu 

jednoznačnou. Pokud by se tak snad dělo, popřela by se tím zákonodárcem záměrně otevřená 

hypotéza (nebo v jiných případech dispozice) interpretované normy.  

 

10) Mechanické následování judikátů poskytujících metodologické direktivy k interpretaci 

abstraktních norem je vyloučeno. Mechanickým bezmyšlenkovitým následováním by totiž 

soud porušil svou povinnost posoudit každou jednotlivou kauzu se zřetelem na všechna její 

specifika. Právě jen na tyto případy může mířit autorkou citovaný nález na s. 15.  

 

11) Pokud autorka hovoří o acte éclairé (s. 29 násl.), myslím si, že není koncepční 

v těchto pasážích o tomto konceptu hovořit. Pod termín interpretace, jak ho autorka vymezila, 

spadá jen acte clair. Stejně tak není vhodný příklad s občanským soudním řádem na s. 35; to, 

že je nějaká věc judikaturou vyřešena, ještě neznamená, že tam nebyl výkladový problém 

nikdy. 

 

12) Co se týče „novodobých reflexí“ interpretačních postupů v kodexech (s. 53 násl.), 

odkazuji autorku na prvou kapitolu druhé edice Judikatury a právní argumentace, kde 

rozebírám paradox, že kodexy v západní Evropě ve 20. století většinou metodologické 

direktivy neobsahují, nechávají to na právní vědě, zatímco nejen nový český civilní kodex, ale 

třebas i ruský občanský zákoník takovéto direktivy obsahují. Zdá se, že jde vskutku o nechuť 

zákonodárce nad dosavadní interpretační metodologií soudů. Země common law, narozdíl od 

Německa či Nizozemska, vskutku metodologické direktivy v kodexech mají. Připomínám 

nicméně, že je to dáno historicky a kulturně – právníci common law mají metodologické 

obtíže s výkladem zákona, na nějž nejsou kulturně zvyklí, proto zákonodárce tyto 

metodologické direktivy do zákona dává.  

 

13) Jako určitý rozpor v textu vidím úvahy na s. 63 (zvl. pozn. č. 195), na straně jedné, a 

na s. 66. Na jedné straně autorka zpochybňuje existenci„bezhodnotového právního 

formalismu“, o němž hovoří důvodová zpráva nového občanského kodexu (dožaduje se 

nějaké analytické studie), na straně druhé pak rovněž bez jakékoliv opory tvrdí, že dosavadní 

praxe nižších soudů preferovala spíše standardní metody výkladu (s. 66). Není ale právě 



uvedené přesně tím, proti čemu brojila osnova nového civilního kodexu? Nepodporuje tedy 

text na s. 66 přesně ty důvody osnovy civilního kodexu, které autorka o tři stránky dříve 

zpochybnila? Navíc studie na fenomén textualismu či „bezhodnotového formalismu“ existují, 

a to dokonce i kvantitativní, kterých se domáhá autorka.1 

 

14) Jako nesprávnou úvahu jednoznačně vidím autorčinu tezi, že by ve správním právu 

měly být užívány „doposud aplikované metody výkladu“, které mají být nějak odlišné od 

metodologických direktiv dle občanského kodexu (s. 67). Autorka opomíjí, že nové direktivy 

nejsou nějakým výmyslem autorů kodexu, ale vyplývají z dlouhodobé judikatury Ústavního 

soudu, který opakovaně textualismus a bezmyšlenkovitý formalismus kritizoval. Jako takové 

jdou sice proti stávající praxi, ovšem právě proti praxi, která byla v rozporu s ústavní 

judikaturou. Právě proto podle mne tyto metodologické direktivy působí (zdánlivě) 

retroaktivně – jednoduše totiž nemají konstitutivní povahu, ale zákonodárce jen deklaruje to, 

co plyne z judikatury ÚS. Větší důraz na tzv. „nadstandardní“ metody v judikatuře správních 

soudů je možno pozorovat již od konce 90. let, neboť právě správní soudy byly 

v bezprostředním kontaktu s Ústavním soudem. Ten do roku 2003 v podstatě suploval 

neexistující NSS a k více intencionalistickému přístupu správní soudy v podstatě „donutil“. 

 

15) Že ale metodologické direktivy v novém občanském kodexu nechávají velký prostor 

pro vědecké bádání, a nijak diskusi o správné metodě výkladu nekončí, v tom s autorkou plně 

souhlasím.  

 

16) Na s. 177 si myslím, že nelze hovořit o „rozdělení důkazního břemene“, ale o 

„rozdělení břemene tvrzení“, případně „argumentačního břemene“. 

 

17) Na závěr nemohu přes shora uvedené dílčí připomínky než konstatovat, že práce je 

vysoce kvalitní a autorka má jistě talent pro další vědeckou práci.  

 

                                            
1   A to dokonce pro ČR, Maďarsko a Polsko, srov. práce podložené kvantitativní analýzou stovek judikátů 
Marcin Matczak, Matyas Bencze and Zdenek Kühn: Constitutions, EU law and judicial strategies in the Czech 
Republic, Hungary and Poland. Journal of Public Policy, Cambridge University Press, April 2010, vol. 30 part 1, 
s. 81-99 a tíž, EU law and Central European judges: Administrative judiciaries in the Czech Republic, Hungary 
and Poland Ten Years after Accession", in: Michal Bobek (ed.) Central European Judges under the European 
Influence: The Transformative Power of the EU Revisited, Hart Publishing Ltd 2015. Obecně pro český kontext 
srov. Kühn Z., Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin 
postkomunistické právní krize. Praha: C.H. Beck 2005. 



18) Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních 

prací.  

 

V Praze dne 8. září 2015  

      Zdeněk Kühn 


