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1. Aktuálnost (novost) tématu Interpretace má pro právo trvalý a zásadní význam: bez ní se 

právo neobejde. To zakládá stálou aktuálnost této problematiky. Ta je v současnosti ještě 

umocněna špatnou prací zákonodárce, strukturálními proměnami práva (jeho pluralizací) i 

emancipačními snahami justice a vlivy angloamerického práva. Věnovat se tedy tomuto 

tématu znamená šanci zabývat se vždy něčím aktuálním, vytvořit něco užitečného a v praxi 

použitelného a ne jen napsat další práci v řadě. Výběrem tohoto tématu tak autor provedl 

šťastnou volbu. Toto můžeme konstatovat i s ohledem na fakt, že rekodifikace soukromého 

práva přinesla nové pojetí teleologického výkladu a zvýraznění jeho role v procesu 

interpretace práva, čímž vygenerovala řadu otázek žádajících odpověď. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody Jde o téma bezpochyby náročné, které vyžaduje orientaci v naší i cizí literatuře, 

vypořádání se s paradigmatickým napětím v soudobé metodologii interpretace práva a 

rozsáhlé studium judikatury, aby se nejednalo o pouhé teoretizování odtržené od praxe. 

Zpracování této látky si od autora vyžádalo užití indukce i dedukce, analýzy i systézy, 

v konečném efektu pak provedení zobecnění na vysokém stupni abstrakce. Náročnost 

určitě zvyšovalo, že autor neusiloval jen o to ukázat, jak na novou interpretační reguli 

posilující úlohu teleologického výkladu reagovaly české soudy, nýbrž aspiroval na hlubší 

teoretický rozbor teleologického výkladu, jeho struktury, vztahu k ostatním výkladovým 

metodám a aplikovatelnosti 

 

3. Formální a systematické členění práce Práce má promyšlenou strukturu. Parametry 

svých úvah autor načrtává v části nazvané Vymezení základních pojmů. Tu můžeme 

považovat za úvod do interpretační metodologie. Těžištěm teoretických rozborů jsou části 

věnované přímo teleologickému výkladu – jeho pojmu, cestám k zjišťování účelu právní 

úpravy, jeho zdrojům i limitům, resp. problémům s ním spojeným. V následujících 

kapitolách se autor pokouší o vymezení vztahu teleologického výkladu k ostatním druhům 

výkladu – k historickému, jazykovému a systematickému. V navazujících pasážích práce je 

sledován teleologický výklad v aplikační praxi. Na samotný konec promýšlí autor otázku 

přednosti interpretačních metod a vyjadřuje skepsi ohledně možnosti sestavení pevného 

algoritmu, který by řešil jejich kolizi. Závěr práce je věnován shrnutí zjištěných poznatků. 

Připojen je bohatý seznam zdrojů, z nichž autor čerpal, a abstrakt v českém a anglickém 

jazyce. 

 

4. Vyjádření k práci Anzenbacherova práce je originálním, samostatným a propracovaným 

dílem, které dokázalo pojmenovat hlavní problémy spojené s uplatňováním teleologického 

výkladu, shrnout dosavadní diskusi a nabídnout smysluplná řešení nejen pro teorii, nýbrž i 

pro praxi. Kloní se k širokému pojetí teleologického výkladu v rámci čtyřprvkového 

(Savignyho) schématu interpretačních metod. Tento výklad definuje jako nalezení účelu, 

resp. smyslu, právní úpravy s ohledem na aktuální společenský kontext a hodnotovou 

koherenci celého právního řádu. Vyváženě vymezuje vztah jednotlivých interpretačních 

metod (přirozeným východiskem interpretace je mu jazykový výklad, který však musí 

z důležitých důvodů nezřídka ustoupit ostatním druhům výkladu – systematickému, 

teleologickému nebo i historickému). Žádnou výkladovou metodu nepřeceňuje, požaduje 
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jejich souhru. Jednoznačný interpretační vzorec však odmítá. Jako velmi cenné se jeví části 

práce, kde autor ověřuje platnost některých právních principů a zkoumá užití 

teleologického výkladu na sporná ustanovení nového občanského zákoníku. Podle autora 

jsou co do užití tohoto výkladu v praxi pozorovatelné změny. Ty ale nepovažuje za 

důsledek rekodifikace soukromého práva. Spíše dle jeho názoru tyto posuny souvisí 

s jednotlivými soudními institucemi a s rozdílem mezi soukromým a veřejným právem. 

„Teleologický výklad tak, ač v menším měřítku než v právu veřejném, v soukromém právu 

soudy aplikují a s ohledem na analyzované nejasné části nového občanského zákoníku lze 

předpokládat jeho častější aplikaci.“ Metodologie užívání teleologického výkladu se 

přitom podle autorova tvrzení s příchodem rekodifikace soukromého práva zásadně 

nezměnila. Zdá se totiž, „že nová interpretační ustanovení vyšla vstříc dosavadní praxi“. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl naplněn. Práce je komplexním 

zpracováním řešeného tématu. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je samostatným dílem autora. Jednoznačně 

posouvá poznání zkoumané problematiky dále. O 

plagiátorství nemůže být vůbec řeči. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu, je přehledná a čtenáři 

dobře přístupná. Jednotlivé kapitoly jsou obsahově i 

formálně vyvážené. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce staví na našich i cizojazyčných zdrojích. 

Spektrum pramenů je pestré. Chvályhodné je 

rozsáhlé využití judikatury. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza zkoumaných problémů jde do hloubky. 

Autor nepředpojatě studuje množství zdrojů, 

úspěšně se vyrovnává s pluralitou přístupů a nabízí 

vlastní názory, které jsou akceptovatelné. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úpravě práce nelze nic vytknout. Dostojí všem 

požadavkům. 

Jazyková a stylistická úroveň Z jazykového hlediska práce plně obstojí. Text 

práce je bez chyb a dobře se čte. Autor je zdatný 

stylista. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě Oponent tak trochu nesdílí autorovu 

skepsi k možnosti vytvořit systém pravidel regulujících vztahy jednotlivých interpretačních 

metod. Má dokonce za to, že zde takové řešení existuje – rozlišování interpretačních metod 

na standardní a nadstandardní. Možná by také stálo více za připomenutí, že teleologický 

výklad je v některých ohledech nejen nespolehlivý, ale i zneužitelný. Otázky k obhajobě: 

1) Je možné se při teleologickém výkladu inspirovat recepty ekonomické analýzy práva, 

zejména jejím důrazem na ekonomickou efektivnost? 2) Který výklad je spolehlivější: 

teleologický nebo historický? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 26. března 2018                          Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D., oponent  


