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 Autor si pro svoji habilitační práci vybrala náročné téma interpretace práva, i když 

název habilitační práce Metódy argumentácie v práve může svádět k mylným očekáváním 

spojeným např. s prací Roberta Alexyho „A Theory of Legal Argumentation“, který se v 

této práci programově snaží nejprve vytvořit obecnou teorii praktického uvažování a v další 

části práce tuto teorii aplikovat na právní argumentaci vytvořením teorie racionálního 

právního diskursu.  

 Není podstatný název, ale obsah práce. Habilitant byl v názvu práce zřejmě veden 

myšlenkou, že rozpracování výkladových metod poskytne v dalším kroku prostor pro právní 

argumentaci. Oponent se nicméně neztotožňuje s autorovým názorem, že „právní 

argumentace je vlastně totožná s právní interpretací“ (s. 13).  

 Od dob Fridricha Carla von Savignyho a stěžejních prací Hans-Georga Gadamera o 

hermeneutice byly výkladové metody v právu rozpracovávány řadou odborných monografíí. 

Habilitantu tak byl poskytnut bohatý vstupní materiál pro rozpracování vlastních 

interpretačních přístupů, čehož autor v plné míře využil. 

  

Posuzovanou habilitační práci o celkem 177 stranách habilitant otevírá předmluvou 

(predhovorom) a úvodem, navazuje šest kapitol a závěr. Následuje obsáhlý seznam použité 

literatury, časopiseckých a sborníkových pramenů a internetových a elektronických zdrojů, 

zahrnující i prameny zahraniční provenience. Autor přikládá i seznam použitých právních 

předpisů a právních aktů. Práci uzavírá šestistránková příloha s výsledky provedeného právně 

sociologického výzkumu. 

V předmluvě habilitant naznačuje svoji cestu k tématu habilitační práce a uvádí zde 

cíl práce poskytnout systematický pohled na problematiku interpretace a argumentace 

v právu, a to jak prostřednictvím teoretických zdůvodnění a konstrukcí, tak prostřednictvím 

mnoha příkladů. Programově vyslovuje svoji snahu o relativně nové systematické dělení 

výkladových metod a rozpracování některých argumentů (s. 6). Nastíněný cíl práce by 

obsahově patřil spíše do úvodu. 

Následuje úvod, který je zaměřen především na strukturu práce.  

V první kapitole se habilitant věnuje právním principům, které mu mají posloužit 

k legitimizaci různých druhů výkladu a jednotlivých interpretačních přístupů (s. 14). Uváděné 

právní principy (princip suverenity lidu, dělby moci, právní jistoty, ústavnosti a zákonnosti, 

princip nezávislého soudnictví, ochrany lidských práv a princip spravedlnosti) představují 

obvykle uváděné principy, na kterých je postaven právní stát (viz např. BRÖSTL, A. Právny 

štát). Naplnění těchto (právních) principů legitimizuje označení státu jako právního státu. 

S právním státem není výslovně spojován pouze princip spravedlnosti, který právní stát 

garantuje toliko v podobě spravedlnosti podle práva, tedy zákonností (legalitou). Habilitantem 

uváděné principy dost dobře nemohou legitimizovat jednotlivé interpretační přístupy, mohou 

pouze legitimizovat pozornost (důležitost) věnovanou interpretačním postupům v právu. 



Ve druhé kapitole autor charakterizuje čtyři typy výkladových cílů: historicko 

subjektivní, historicko objektivní, recentní subjektivní a recentní objektivní. Jde o zavedenou 

kombinaci výkladových cílů a habilitant výstižně ukazuje, jak se zvolený výkladový cíl může 

podstatně promítnout do učiněných interpretačních závěrů. Na konkrétních příkladech 

dokládá střetání výkladových cílů u představitelů různých výkladových škol (intencionalistů a 

textualistů, originalistů a modernistů apod). Z autorem provedeného empirického průzkumu 

v roce 2015 mezi právníky různých právnických profesí, včetně zástupců teoretických 

právních disciplín a doktorandů, se vzorkem 276 odborných respondentů vyplynulo, že 

nejfrekventovanější je z výkladových cílů recentní objektivní výkladový cíl. 

Ve třetí a čtvrté kapitole habilitant provádí rozdělení výkladových metod podle toho, 

zda jsou zaměřeny na literu nebo na hodnotu. K metodám zaměřeným na literu řadí jazykový 

a formálně-systematický výklad. Teleologický, materiálně-systematický (tj. koherentní a 

konformní výklad) a zvláštní hodnotové výkladové metody řadí do metod zaměřených na 

hodnoty. Jde o určitou abstrakci, která v zásadě staví na polaritě textu či přístupu textualismu 

oproti účelu, smyslu či purposivismu, příp. intencionalismu. Předkládaná klasifikace 

výkladových postupů však, jako každá klasifikace, naráží na problém nejednoznačně 

zařaditelných či přechodných typů. Například výklad aplikační praxí nebo doktrinální výklad 

nelze zařadit jen mezi hodnotové interpretační metody (s. 92 an). Je otázkou, zda lze mezi 

základní zásady materiálně systematického výkladu zařadit zásadu nevytvářet při interpretaci 

obsoletní ustanovení a zásadu nevytvářet při interpretaci nadbytečná ustanovení (s. 91). 

Základ obsoletnosti a nadbytečnosti právních ustanovení nespočívá v interpretaci těchto 

ustanovení. V kontextu jazykového výkladu autor zmiňuje problém předporozumění (s. 35). 

Problematika předporozumění je však širší a týká se interpretačního procesu obecně, nejen 

jazykového výkladu. Pokud autor tuto tematiku právní hermeneutiky v práci zmiňuje, pak o ní 

mohl alespoň ve stručnosti komplexněji pojednat, včetně předvědění či hermeneutického 

kruhu, a to ve vztahu ke všem výkladovým metodám. Jakkoliv lze vznášet některé námitky k 

nejednoznačnosti zvoleného členění výkladových metod, je třeba kladně hodnotit originálnost 

provedené klasifikace a promyšlenou argumentaci pro zvolená zatřídění za použití vhodných 

příkladů především ze soudní praxe. 

V páté kapitole habilitant správně připomíná význam interdisciplinárního aspektu 

interpretace práva, který souvisí s faktem, že interpretace se týká nejen primárních, ale i 

sekundárních objektů interpretace v právu, jako jsou historické listiny, sociální kontext 

právního jednání, svědecká výpověď nebo ekonomické posouzení vzniklé újmy. Vedle 

filosofie, sociologie, psychologie, historie, ekonomie, teologie a umění lze doplnit i další 

interdisciplinární přístupy, např. vztah právo a politika nebo nově právo a komunikace. Studie 

komunikačních procesů v oblasti judiciální popisují dnes ve Spojených státech častý fenomén 

judiciálních public relations jako cíleného působení na veřejnost, veřejné mínění, právní 

vědomí a soudní instituce v průběhu procesu soudního rozhodování menežováním 

komunikačního procesu tak, aby bylo dosaženo cíleného výsledku nebo alespoň účinku 

příznivého pro klientovu celkovou pověst. 

Poslední šestá kapitola se zaměřuje na eristické argumentace v právu a jejich možné 

manipulativní postupy ve snaze přesvědčit. 

Závěr lze považovat za shrnutí práce a představuje tak jádro celé práce. Na základě tří 

základních hledisek: času, interpreta a věcného kritéria v kombinaci s jednotlivými 



výkladovými metodami autor v obsáhlé tabulce předkládá charakteristiku možných druhů 

výkladu. Následně mezi nimi rozlišuje relativně standardní, relativně nelegitimní a pomocné 

výkladové metody. Prioritu dává metodám zaměřeným na hodnoty. Výsledkem je pak 

autorem předkládaný správný výkladový postup. K provedenému kategorizování výkladových 

postupů lze konstatovat, že kategorizace je postavena na několika základních výchozích 

myšlenkových konstrukcích. Pokud tyto výchozí konstrukční prvky postavíme jinak, změní se 

i výsledná kategorizace výkladových metod. Zvolené výchozí kategorie třídění je třeba 

považovat za autorskou licenci a výslednou tabulku druhů interpretačního výkladu jako 

takovou lze hodnotit jako originální výstup celé habilitační práce.  

 

K celkovému hodnocení habilitační práce lze shrnout, že práce má logicky 

vystavěnou nosnou konstrukci zahrnující analytický i syntetizující pohled. Autor se dané 

problematice dlouhodobě věnuje, o čemž svědčí jeho dřívější práce, zejména monografie 

„Interpretácia a argumentácia v práve“, kterou autor napsal společně s Michalem Mrvou, 

autorsky mu však patří větší část práce. K  interpretačním otázkám práva habilitant vystoupil 

také na několika konferencích. Habilitační práce je zpracována s dobrou znalostí předmětného 

tématu, pečlivě a systematicky. Cíl práce, který si habilitant stanovil v předmluvě, 

předkládaná habilitační práce naplnila. Práce vychází z širokého okruhu relevantních 

domácích i zahraničních pramenů a habilitant v tomto směru prokázal dobrou schopnost 

cílevědomě a tvůrčím způsobem pracovat s rozsáhlým vědeckým materiálem, jak o tom 

svědčí i bohatý poznámkový aparát (296 odkazů pod čarou). Autor osvědčil nade vší 

pochybnost schopnost teoretického zvládnutí dané problematiky a jeho práce přináší nové 

vědecké poznatky.  

K formální stránce práce lze říci, že je napsána srozumitelným čtivým jazykem 

s minimálním počtem překlepů.  

 

Celkově lze konstatovat, že práce habilitanta představuje vědecky přínosné dílo, které 

prokazuje jeho schopnost vědecké a pedagogické práce na požadované úrovni. Předložená 

práce naplňuje podmínky stanovené v příslušných předpisech pro úspěšnou obhajobu 

a udělení JUDr. Mgr. Martinu Turčanovi, PhD. vědecko-pedagogického titulu docent ve 

studijním oboru teorie a dějiny státu a práva. 

 

 

 

 V Brně 15. 2. 2017 

                                 

   prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

 

 


