
V první polovinû roku 2015 roz‰ífiila nabídku
ãeské odborné literatury z oboru právní socio-
logie kniha autorského kolektivu pod vedením
renomovan˘ch vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ
Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
profesora Milo‰e Veãefii a docentky Martiny Ur-
banové, která je v˘stupem projektu Teoreticko-
empirická v˘chodiska zkoumání právního
vûdomí v mezinárodním kontextu. Tato kniha si
klade za cíl nasmûrovat pozornost právnické
i ostatní vefiejnosti na problematiku právního
vûdomí a pfiispût tak ke zv˘‰ení zájmu o právní
vûdomí a jeho empirické zachycení. 

Právnímu vûdomí se v ãeské právní vûdû
v posledních 25 letech vûnuje velmi málo od-
born˘ch textÛ.1 Zdá se pfiitom paradoxní, Ïe
pfied rokem 1989 se na tuto problematiku sou-
stfiedilo daleko více pozornosti a zejména v ob-
dobí tzv. normalizace vy‰lo k tématu nûkolik
desítek ãlánkÛ a nûkolik monografií.2 V posled-
ních letech se ov‰em zdá, Ïe zájem o tuto pro-
blematiku se opût zvy‰uje, o ãemÏ mÛÏe svûdãit
poãet vysoko‰kolsk˘ch kvalifikaãních prací,
které se v nûjaké mífie právním vûdomím zab˘-
vají (a to nejen na právnick˘ch fakultách).3

Nedávno jsme mohli sledovat v souvislosti se
schválením a nabytím úãinnosti nového obãan-
ského zákoníku urãité znejistûní právního vû-
domí ve spoleãnosti. Nov˘ kodex byl kritizován
zejména kvÛli nesrozumitelné terminologii, pfií-
li‰nému rozsahu nebo krátké legisvakanãní lhÛtû.
Také na tomto pfiípadû tedy mÛÏeme demon-
strovat dÛleÏitost právního vûdomí jako pod-
statné dimenze právního systému.

První kapitola recenzované monografie struã-
nû charakterizuje jednotlivé pojmy, teorie a pfií-
stupy ke zkoumání problematiky právního
vûdomí od tradiãních aÏ po souãasné. Zahrnuje
samotné vymezení pojmu právního vûdomí
a jeho sloÏek, ale také rozbor pojmu právní so-
cializace nebo vztahu mezi právním vûdomím

a právním jednáním.
V druhé kapitole je pfiiblíÏena situace empi-

rického v˘zkumu právního vûdomí na Sloven-
sku po rozpadu spoleãného ãeskoslovenského
státu. Text, kter˘ zpracovala Silvia Capíková
z Ústavu sociálního lékafiství a lékafiské etiky
Lékafiské fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavû, upozorÀuje na pluralitu pfiístupÛ
a témat, které byly na Slovensku reflektovány
odbornou vefiejností.

Tfietí kapitola, jejímÏ autorem je Marián Koke‰
(asistent soudce Ústavního soudu), se zam˘‰lí
nad vztahem právního vûdomí a legislativní
tvorby práva. Tato ãást vychází z teze, Ïe kvali-
ta zákonodárství zásadnû ovlivÀuje úroveÀ
právního vûdomí ve spoleãnosti.

âtvrtá ãást se zab˘vá mechanismem posuzo-
vání dopadÛ právní regulace, kter˘ je znám pod
zkratkou RIA. Tuto kapitolu (stejnû jako kapito-
ly 5, 8 a 9) zpracovala Markéta KlusoÀová, asi-
stentka katedry právní teorie PF MU v Brnû.
Charakteristika fungování tohoto mechanismu
je zasazena do kontextu v˘voje ve stfiední Evro-
pû a pozornost je vûnována také aktuálnímu
stavu tohoto mechanismu v âeské republice.

V páté kapitole je pozornost zamûfiena na pre-
zentaci soukromoprávní kodifikace na interne-
tu. Struãnû je pfiedstavena ãeská praxe, která je
srovnána s postupy nûkter˘ch jin˘ch státÛ, kte-
ré rekodifikovaly obãanské právo po roce 1989
(napfi. Rusko, Rumunsko ãi Maìarsko) nebo se
k tomu chystají (Slovensko).

Poslední ãtyfii kapitoly se vûnují empirické-
mu zachycení právního vûdomí. Na kvalitativ-
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1 StûÏejní v˘jimku pfiedstavuje kniha Sociologie práva, kterou
napsali vedoucí autorského kolektivu recenzované monografie
prof. Veãefia a doc. Urbanová. Vydalo ji nakladatelství Ale‰
âenûk v roce 2006 a 2011.

2 Napfi. SLUNÉâKOVÁ, J. Právní vûdomí (Vybrané problémy),
AUC Iuridica, 1985; JANSA, V. Vybrané problémy teorie
právního vûdomí, Praha: âSAV, 1982.

3 Konkrétní práce lze snadno najít na portálu theses.cz
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ním a kvantitativním ‰etfiení se kromû Markéty
KlusoÀové podílela také Klára BroÏoviãová, od-
borná asistentka z Ústavu evropské etnologie
FF MU v Brnû. Kvalitativní ‰etfiení bylo realizo-
váno prostfiednictvím polostrukturovan˘ch 
rozhovorÛ s pracovníky OSPOD (orgán sociál-
nû-právní ochrany dûtí) a vybran˘ch neziskov˘ch
organizací. Kvantitativní pfiístup reprezentuje
dotazníkové ‰etfiení zamûfiené na znalosti a po-
stoje jednotlivcÛ k novému obãanskému záko-
níku. To bylo uskuteãnûno v rámci tfií skupin:
obyvatel azylov˘ch domÛ, studentÛ prvního
roãníku PF MU a studentÛ navazujícího magis-
terského oboru na PF MU. V poslední kapitole
pak najdeme interpretaci v˘sledkÛ dotazníko-
vého ‰etfiení.

Dotazníkové ‰etfiení ukázalo pomûrnû jedno-
znaãné závûry, které vypl˘vají ze srovnání 
jednotliv˘ch sledovan˘ch skupin. Míra infor-
movanosti koreluje se vzdûláním a sociálním
postavením respondentÛ, coÏ potvrzuje teore-
tické pfiedpoklady, které lze najít v první kapito-
le knihy (podkapitola 1.2.1 – Znalost práva). Lze
také konstatovat, Ïe respondenti s vy‰‰ím so-

ciálním statusem a vzdûláním vûfií více ve funkã-
nost právního systému. Autofii také konstatují,
Ïe jejich studie prokázala potfiebu empirického
zkoumání právního vûdomí v situacích, kdy do-
chází k podstatnûj‰ím zmûnám právního fiádu.

Celkovû se monografie pokusila shromáÏdit
zajímavé poznatky, které je moÏné v budouc-
nosti dále vyuÏít. Nabízí se realizovat dal‰í em-
pirické ‰etfiení na základû této práce a závûrÛ
v ní popsan˘ch. Bez podobn˘ch v˘zkumÛ mÛ-
Ïeme tûÏko zjistit, zda se právní vûdomí ve spo-
leãnosti nûjak mûní a vyvíjí. Pokud uÏ je zmûna
zaznamenána, pak se nabízí prostor pro anal˘-
zu toho, proã k ní dochází.

Závûrem bych konstatoval, Ïe recenzovaná
publikace pfiedstavuje zasvûcen˘ v˘klad otázek
spojen˘ch s problematikou právního vûdomí.
Knihu je moÏné doporuãit pfiedev‰ím studen-
tÛm magistersk˘ch a doktorsk˘ch oborÛ na
právnick˘ch fakultách jako doplnûní materie t˘-
kající se teorie a sociologie práva. ZároveÀ by
ale mohla b˘t cenn˘m zdrojem informací také
pro ‰ir‰í vefiejnost.

1/2016 JURISPRUDENCE RECENZE

44

Pavel Dufek, Hubert Smekal a kolektiv:
Lidská práva v mezinárodní politice,
Praha: Wolters Kluwer, 2014, 448 stran

MIROSLAV KNOB

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO

„V‰echno, co jste kdy chtûli vûdût o lidsk˘ch právech
v mezinárodní politice (a báli jste se zeptat)“ – tato
parafráze na název filmu Woodyho Allena by
mohla slouÏit jako podtitul publikace, která vy-
‰la v ediãní fiadû Lidská práva nakladatelství
Wolters Kluwer. Pod vedením Pavla Dufka
a Huberta Smekala z Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity pfiiná‰í texty kolektivu
autorÛ a autorek z oblasti sociálních vûd, zahra-
niãní politiky a práva. Editofii si v úvodu knihy
vytkli ambiciózní cíl – vytvofiit pfiíruãku lid-
sk˘ch práv v mezinárodní politice pro ãeského
ãtenáfie. A na zaãátek recenze je nutno konstato-
vat, Ïe se jim tohoto cíle podafiilo dosáhnout.
Recenzovaná publikace, která je sv˘m zábûrem
a rozsahem v ãeském akademickém prostfiedí
unikátní, si rozhodnû zaslouÏí pozornost.

Publikace je ãlenûna do tfií ucelen˘ch blokÛ. Prv-
ní blok se vûnuje základÛm studia lidsk˘ch práv,
druh˘ blok se zab˘vá problematikou lidsk˘ch práv
v mezinárodním kontextu a poskytuje jednak
vhled do základních mezinárodnûprávních pro-
blémÛ spojen˘ch s lidsk˘mi právy a zároveÀ pfied-
stavuje popis základních mezinárodních systémÛ
lidsk˘ch práv. Poslední, tfietí kapitola se vûnuje lid-
sk˘m právÛm z pohledu âeské republiky.

Úvodní blok, kter˘ obsahuje tfii kapitoly, se
vûnuje obecnému úvodu do studia lidsk˘ch
práv. Jedná se o velmi solidní blok pfiíspûvkÛ,
kter˘ nabízí v prvé fiadû hlubok˘ filozofick˘
podklad konceptu lidsk˘ch práv, kter˘ v takto
ucelené podobû v rámci kniÏní publikace byl jiÏ
stejn˘mi autory (Jifiím Baro‰em a Liborem Duf-
kem) publikován v rámci knihy Demokratizace
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