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Jméno: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková 

Téma: Quid iuris? (Deskriptivní teorie právní interpretace a argumentace) 

Přítomni: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D., předseda komise, doc. JUDr. 

PhDr. Jan Wintr, Ph.D., doc. JUDr. František Cvrček, CSc., členové komise,   

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., Prof. JUDr. PhDr. Miloš 

Večeřa, CSc., oponenti, Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., školitel 

Omluven: Prof. Dr. hab. Jerzy Stelmach, člen komise 

 

Předsedající prof. Maršálek přivítal přítomné členy komise a konstatoval, že 

byly splněny všechny podmínky ke konání ústní obhajoby, včetně publikování 

práce. Poté doktorandka přednesla úvodní slovo a představila svou práci. 

Hovořila o pojetí své práce a problémech, které při jejím zpracování řešila. 

Doktorandka hovořila o kontextech právní interpretace a představila základní 

soudobé názory, jak by měla interpretace probíhat a má-li být řešena otázka quid 

iuris. Dále doktorandka přiblížila obsah práce a vykreslila čtyři základní možné 

náhledy na problematiku právní interpretace. V závěrech předložila pojetí 

problematiky zejména z pohledu jejího přínosu a významu v právní praxi a 

právnickém vzdělávání. 

 

První oponent doc. Večeřa doporučil práci k obhajobě. Ocenil, že doktorandka 

zprostředkovala pohledy zejména polských autorů. Uvedl, že práce je výrazem 

její tvůrčí vědecké schopnosti a přináší nové poznatky. Konstatoval, že práce je 

logicky vystavěná, psaná srozumitelným jazykem s dobrou znalostí rozebírané 

látky. V určitých částech má popisný charakter,  postrádal rovněž charakteristiku 

některých dalších současných právně interpretačních přístupů, např. 

ekonomickou analýzu práva. Doporučil číslování kapitol. 

 

Druhý oponent doc. Kühn předložil kladný posudek. Práce je opatřena pestrým 

seznamem literatury s řadou položek v angličtině, němčině a polštině, velmi 

dobrou úroveň má poznámkový aparát. Oponent pochválil práci po stránce 

obsahové, ocenil, že dává možnost nahlédnout pod pokličku polským autorům. 

Za velmi zdařilou považuje oponent pasáž s rozborem pojmu právní 

interpretace, kterou doporučuje k publikaci v Právníku. Oponent si rovněž 

všímá, že je patrné, kdy autorka rozebírá práce, které sama četla na rozdíl od 

knih, o kterých jen referuje prostřednictvím třetích autorů. Dále kritizuje doc. 

Kühn autorku za její úvahu ohledně doposud aplikované metody výkladu 

týkající se interpretace práva ve správním právu ve vztahu k judikatuře 

Nejvyššího soudu a kritice formalismu. 

 



Školitel prof. Gerloch se vyjádřil k názvu a možnosti uplatnění poznatků práce. 

Ocenil znalost literatury doktorandky. 

 

Uchazečka reagovala na dotazy a připomínky oponentů (např. k používání 

cizích slov v práci). 

 

Ve všeobecné rozpravě vystoupil doc. Maršálek (k publikaci práce),  doc. Kühn 

(k názvu práce), Prof. Gerloch (komerční tlak a název práce), doc. Wintr (k 

dosavadní činnosti doktorandky) a doc. Cvrček (k hermeneutickému přístupu 

v právní interpretaci).  

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 6/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D. 

        

         

 Zapsala:    Alexandra Hochmanová 
 

 

 

 


