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 Disertantka si pro svoji práci zvolil téma, kterému je v české právní teorii a právní 

filosofii věnována zatím jen okrajová pozornost. Se sovětským právním myšlením 20. a 30. 

let 20. století se tak můžeme setkat jen v některých pracích starší české marxistické právní 

teorie (zejména v práci Františka Šamalíka Právo a společnost), v textech západní teorie 

práva (např. v pracích Lona Fullera) a z poslední doby v příspěvku Jiřího Přibáně Na stráži 

jednoty světa: marxismus a právní teorie (sborník Komunistické právo v Československu). Je 

proto třeba ocenit badatelskou práci disertantky, která si za svoji disertační práce zvolila cíl 

analyzovat na základě studia dostupných původních materiálů dílo a vědecký přínos třech 

předních představitelů sovětského právního myšlením 20. a 30. let 20. století Pēterise 

Ivanoviče Stučky, Jevgenije Bronislavoviče Pašukanise a Andreje Januarjeviče Vyšinského. 

Zpracování této studie bylo navíc komplikováno nesnadným přístupem k pracím těchto 

právních teoretiků, které bylo navíc třeba studovat v ruském originále. Disertační práce je tak 

výjimečným zdrojem poznání sovětského právně teoretického myšlení uvedeného období. 

Posuzovaná práce o celkem 277 stranách je rozdělena na úvod, tři kapitoly, z nichž 

každá je věnována jednomu ze tří studovaných právních teoretiků, a závěr. Práci doplňuje 

seznam zkratek, seznam použitých zdrojů, český a anglický abstrakt a klíčová slova. 

V úvodu práce disertantka nastiňuje základní sledovaný cíl práce: „představit život a 

dílo tří předních právních teoretiků a vědců“ (s. 5). Každá ze tří kapitol má programově 

v zásadě stejnou strukturu. Zachycuje životní etapy, osobnostní profil a vědeckou osobnost 

jednotlivých autorů a následně analyzuje základní obrysy jejich právní teorie v členění na 

subkapitoly věnované jejich přístupu k základním právním pojmům: právo, stát, zákonnost a 

spravedlnost (spravedlnost je vypuštěna u P. Stučky). Výklad právně teoretických stanovisek 

jednotlivých autorů disertantka uvádí v jejich vývojové časové posloupnosti s ovlivněním 

měnící se společenskou a politickou situací, aby si čtenář mohl udělat celkový obraz o díle 

jednotlivých právních vědců. 



Pro účely oponentského posudku není třeba samostatně rozebírat obsah jednotlivých 

kapitol. Životní osudy a právně teoretické úvahy všech tří autorů výrazně ovlivnil dramatický 

dějinný vývoj RSFSR v uvedeném období, což se projevilo i v jejich dobové společenské, 

vědecké a politické zaangažovanosti. Disertantce se tyto momenty podařilo v práci dobře 

zachytit a vystihnout osobnost a dílo jednotlivých autorů plasticky a v celkové šíři.  

Nejméně je v odborné právní veřejnosti z uvedené trojice právních teoretiků znám 

Pēteris Stučka a ani jeho teoretický přínos právní vědě dosud nebyl celkově zhodnocen. Jeho 

přístup k právu byl sociologizující, chápal právo v kontextu právních vztahů a bylo mu v této 

souvislosti vytýkáno redukování práva na ekonomické vztahy.  

Jevgenij Pašukanis žil a tvořil v politicky vyhrocené době a i přes krátký tvůrčí život a 

tragický osud byl jedním z nejvýznamnějších marxistických právních teoretiků své doby. 

Navazoval na Stučkovy myšlenky ekonomického redukcionismu a analyzoval právní formy 

jako výraz ekonomických vztahů, jako výraz zvláštních ekonomických zájmů. Vycházel 

z přesvědčení, že právo se zrodilo s buržoazní společností a s ní také v následném období 

odumře, stejně jako stát. Jeho myšlenky nalezly odezvu i v západní právní vědě.  

Andrej Vyšinskij je obvykle spojován s vykonstruovanými soudními procesy v období 

tzv. Velkého teroru, kdy stál v čele sovětské prokuratury. Byl ale také významným právním 

teoretikem a politikem. Jeho právní teorie odrážela dobovou potřebu legitimním způsobem 

eliminovat politické nepřátele a výsledkem byla jeho represivní teorie práva a státu. Odmítl 

proto Stučkovu teorii práva jako soustavu společenských poměrů a Pašukanisovu pracovní 

(směnnou) teorii práva. V chápání práva vycházel ze zdůraznění třídního zájmu vládnoucí 

třídy. 

Ve stručném závěru disertantka shrnuje cíle, které ve své práci sledovala. Z disertační 

práce jí vyplynula potřeba nadále se pracemi uvedených tří právních teoretiků kriticky 

zabývat. 

K celkovému hodnocení disertační práce lze konstatovat, že disertantka v posuzované 

práci odvedla velký kus badatelské práce, která jí umožnila poskytnout celkový obraz o 

životní a odborné dráze třech významných postav sovětské marxistické teorie práva. To je 

velký klad posuzované práce. Vedle toho má práce i své slabší stránky. Je třeba jí vytknout 

určitou popisnost práce. V práci zejména schází provedení stručného celkového hodnotící 

shrnutí kladů a záporů díla u jednotlivých autorů a v závěru práce zhodnocení celkového 

přínosu těchto tří velkých právních vědců (marxistické) právní vědě. 



Přes tyto slabé stránky lze nicméně konstatovat, že práce poskytuje pozornému čtenáři 

dostatek informací, aby si z textu disertační práce celkové hodnocení uvedených autorů 

udělat. Je třeba ocenit, že disertační práce zprostředkovává českému čtenáři bohatství 

informací obtížně fyzicky i jazykově dostupných, a pečlivou práci disertantky s literaturou, a 

to převážně cizojazyčnou.  

V úvodu stanovený cíl se autorce podařilo v plném rozsahu naplnit. Disertantka 

přistoupila k tématu systematicky a cílevědomě. Text má logicky vystavěnou strukturu a je 

stylisticky vhodně formulován. Práce je psána čtivým a srozumitelným jazykem.  

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, je přehledná, s minimálním počtem 

překlepů a pečlivě zpracovanými citacemi odpovídajícími citační normě ČSN ISO 690. Práce 

vychází z velmi širokého bibliografického zázemí převážně zahraniční provenience (27 stran 

bibliografických odkazů). Disertace je doplněna bohatým poznámkovým aparátem (1191 

odkazů pod čarou).  

Přes shora zmíněné připomínky autorka svou disertační prací prokázal dobrou 

schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, v práci přináší nové vědecké poznatky. Celkově 

práce naplňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto práci doporučuji k obhajobě 

před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

V Brně 2. 10. 2019        

     

        prof. JUDr. PhDr.  Miloš Večeřa, CSc. 


