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Angloamerická, evropská, islámská právní kultura (srovnávací studie) 

 

Abstrakt 
Za cíl rigorózní práce jsem si stanovila charakterizovat uvedené velké právní systémy 

a formou srovnávací studie je komparovat. Rigorózní práce se skládá ze šesti kapitol. 

První kapitola obsahuje charakteristiku velkých právních systémů a jejich členění, 

kdy mimo komparovaných právních kultur stručně pojednává rovněž o právu africkém, 

právu indického subkontinentu (hinduismus, buddhismus) a čínsko-japonské právní kultuře. 

Druhá kapitola je zaměřena na popis angloamerické právní kultury a jejích subsystémů, 

zejména práva anglického, práva USA, práva Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Třetí kapitola 

se zabývá kontinentální právní kulturou a jejími subsystémy, konkrétně pojednává o okruhu 

francouzském, rakouském, německém, švýcarském, skandinávském, latinskoamerickém a právu 

Evropské unie. Současně uvedená kapitola zmiňuje další významné kodifikace zemí evropského 

prostoru, jakými jsou Nizozemí a Rumunsko, a rovněž ruskou občanskoprávní úpravu. Čtvrtá 

kapitola je věnována islámské právní kultuře a významu náboženství v dané společnosti. 

Stěžejní část rigorózní práce spočívá v páté kapitole, která srovnává uvedené právní systémy 

z hlediska historického vývoje, pramenů práva, koncepce práva, moci soudní, a vybraných 

občanskoprávních institutů (manželství, dědění). Šestá kapitola se zabývá úlohou Evropské unie, 

se zohledněním současného vystoupení Velké Británie z Evropské unie, v rámci sbližování 

kontinentálně-evropské a angloamerické právní kultury, typy jejích právních aktů a vymezením 

pravomocí vůči členským státům, a rovněž úspěchem EU při vytváření standardů i mimo evropský 

prostor, které jsou de facto globální (příkladem uvedena problematika GDPR). Současně je v této 

kapitole pojednáno o oblasti evropských strukturálních a investičních fondů přispívajících 

prostřednictvím národní implementační struktury a jejich řídicí a kontrolní činnosti k unifikaci 

postupů v rámci evropského práva. Závěr rigorózní práce obsahuje stručné shrnutí skutečností 

identifikovaných v rigorózní práci komparací předmětných právních kultur z hlediska 

stanovených srovnávacích kritérií a zamyšlení nad tendencí budoucího vývoje v rámci sbližování 

těchto právních systémů. 
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