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        Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské dizertační 

práce Mgr. Viléma Anzenbachera. Uchazeč předložil k obhajobě dizertační práci 

věnovanou problematice teleologického výkladu v soukromém právu. 

V úvodním slově představil spis a zaměřil se na volbu tématu a jeho vymezení. 

Doktorand nastínil strukturu a členění dizertační práce a objasnil její přínos. 

Stručně charakterizoval pojetí a obsah práce. Hovořil zejména k výkladovým 

metodám v právu a jejich vztahu, k definici pojmu teleologický výklad, 

k pravidlům přednosti a k požadavku hodnotové koherenze. Dále uchazeč 

podrobně analyzoval čtyři stupně abstrakce podle Ahrona Baraka.  

 

    První oponent doc. Maršálek doporučil práci k obhajobě. Upozornil na 

změny v postavení justice v době globalizace a na potřebu dalšího promýšlení 

interpretačních pohledů. Oponent ocenil praktickou a teoretickou stránku práce, 

zejména její potřebu v kontextu nového občanského zákoníku. Dále se vyjádřil 

k interpretačnímu vzorci a dopadu pojednávané metody výkladu práva 

v souvislosti s možností jejího zneužití.  Vybídl doktoranda k odpovědím na 

otázky položené v posudku.  

 

Druhý oponent prof. Večeřa byl nepřítomný a jeho kladný posudek 

přednesl předseda komise prof. Gerloch. V posudku zaznělo konstatování, že 

uchazeč naplnil cíl práce. Oponent ocenil vědecké metody práce, formální a 

věcné zpracování problematiky, čímž doktorand prokázal schopnost samostatné 

tvůrčí práce. 

 



 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Hovořil zejména 

k otázkám doc. Maršálka týkající se inspirace ekonomickou analýzou práva při 

teleologickém výkladu a ke spolehlivosti historického a teleologického výkladu. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil prof. Gerloch (k teleologickému 

výkladu ústavněprávních norem o ustavení a rozpuštění vlády, k teleologickému 

výkladu a možnosti posilování pozic ústavních činitelů, k sestavení vlády v 

Itálii), doc. Wintr (skeptické vyjádření ke stanovení jasných pravidel přednosti, 

k harmonizaci interpretačních závěrů v Polsku, k jazykovému a systematickému 

závěru, ocenění bohatství pramenů vědecké práce, k interpretaci 

ústavněprávních norem vymezující roli prezidenta republiky v ČR a ustavení 

vlády a  srovnání dané problematiky s německou úpravou), doc. Crvček (k 

citacím, k francouzským pramenům a zdrojům, Telos, k ekonomické analýze 

práva a její nepřijatelnosti, k jazykovému výkladu a k doslovnému výkladu), 

doc. Elischer (k § 2072 OZ, odst. 2 a k jazykovému, historickému a logickému 

výkladu), Anzenbacher (k hypertrofii práva, k interpretaci contra legem, 

k důvodovým zprávám) a doc. Wintr (k výkladu a legislativní chybě). 

 

           Předseda komise prof. Gerloch ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval 

členy komise k hlasování. 

  

           V neveřejné části obhajoby tajné proběhlo hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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