
 1 

Oponentský posudek na dizertační práci Mezi 
biologií a právem: Přispěvek k antropologii institucí 
Ondřeje Skripnika 
 
 
Ondřej Skripnik, autor dizertační práce Mezi biologií a právem: Příspěvek 
k antropologii institucí, si ve svém díle stanovil nesnadný úkol, totiž pojednat o 
přirozeném právu a přirozenosti v právu z hlediska biologického a etologického 
a porovnat toto hledisko s právně teoretickými a právními pohledy.  
     Studie je rozčleněna do pěti kapitol, které se svým rozsahem i obsahem často 
značně liší, takže není vždy snadné sledovat hlavní směr argumentace i 
konceptuální rámec. Zatímco první kapitola převážně shrnuje hlavní myšlenky 
oboru evoluční biologie a její pojetí přirozenosti člověka, druhá kapitola se 
zabývá lidskou přirozeností z hlediska tradičního pojmu přirozených práv. Poté 
navazuje stručná kapitola o závazku, v níž autor poněkud roztříštěně využívá 
nejrozmanitější přístupy od Geertzovy kulturní antropologie přes klasické pojmy 
římského práva až po Kantovu filosofii. Hlavní těžiště a bezesporu 
nejzajímavější část celé dizertační práce tak nakonec představuje čtvrtá kapitola, 
ve které se autor snaží syntetizovat své dosavadní poznatky na příkladech 
pozemkového vlastnictví, násilí a jeho kontrole a také na instituci rodiny a 
příbuzenství. Po této části, která rozsahem pokrývá téměř dvě třetiny celé 
dizertační práce, následuje velmi stručný závěrečný komentář. 
 

....... 
 
Autor si zcela nepochybně klade velmi zásadní otázky a ve své dizertační práci 
se pokusil o zpracování tématu, které dosud stojí stranou zájmu právních 
antropologů, pokud ho někteří přímo nepovažují za akademické tabu spojované 
se sociálním darwinismem. Ondřej Skripnik si tato úskalí velmi dobře 
uvědomuje a vesměs se mu daří vyhnout se křiklavým příkladům biologického 
redukcionismu. Přesto se hned v úvodu dopustil jednoho velkého omylu, když 
tvrdí, že „... v právní teorii nenajdeme odpověď na otázku, proč právo platí. 
Teoretikové práva jako by si tuto filosofickou otázku vůbec nepoložili.“ (s. 7).  
     Problém platnosti práva je samozřejmě jedním z ústředních témat všech 
směrů moderní právní teorie, a právní pozitivismus dokonce vychází z tzv. 
„zvyku poslušnosti“ jako nezbytného sociálního či antropologického faktu, bez 
něhož by nemohl žádný právní systém existovat. Utilitaristický právní 
pozitivismus Jeremy Benthama, ale zrovna tak i mnohem současnější Hartova 
teorie tzv. antropologických truismů by jistě bývala poskytla autorovi bohatý 
materiál nejen pro antropologizující pohledy v moderní právní teorii, ale i pro 
samotné téma lidské přirozenosti. Podobně i současné tzv. přirozenoprávní 
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teorie vycházejí až na některé výjimky (Finnis) převážně ze sociologizujícího 
pojetí lidské morálky a přirozenosti (např. slavné Fullerovo dílo Morálka 
práva). 
     Ačkoli autor správně poznamenává, že evoluční teorie pracuje s jiným 
pojmem lidské přirozenosti než kulturní nebo právní antropologie, první tři 
kapitoly jsou zásadně poznamenané konceptuální neujasněností i 
metodologickými pochybeními, kdy aktuální zkoumání evoluční biologie a 
obecné evoluční teorie (Dawkins, Zrzavý) se porovnávají s klasickými pojmy 
přirozeného práva v antické filosofii nebo Hobbesovou a Lockovou politickou 
filosofií. Škoda jen, že autor nevěnoval více pozornosti Pospíšilovým právně 
antropologickým myšlenkám (s. 47), protože by jistě našel překvapivě mnoho 
podobností například s Hobbesovým pojetím autority atd. 
     Třetí kapitola věnovaná právu a závazku začíná velmi obecnými 
Geertzovými a Gehlenovými úvahami o člověku, přírodě a kultuře. Autor 
dokonce správně naznačuje nezbytnost sémantického pojetí kultury i práva, ale 
přitom nesprávně zobecňuje Luhmannovy poznámky o kontrafaktičnosti 
právních norem (s. 49) a nakonec nechá slibný úvod zcela zaniknout v 
nahodilých poznámkách o přísaze a závazcích, v nichž citace ze Saint-
Exupéryho Malého prince střídají obecné instituty římského práva, následované 
poznámkami o náboženském založení práva a Lévinasově etice. 
 

....... 
      
Jestliže jsem se vyjadřoval k prvním třem kapitolám kriticky, čtvrtá kapitola 
bezesporu obsahuje mnohem zajímavější a originálnější pasáže, v nichž se autor 
věnuje některým základním problémům kulturní i právní antropologie, jako je 
například pozemkové vlastnictví nebo násilí, a uvádí je zpravidla velmi zdařile 
do kontextu evoluční biologie a etologie. Tato část dizertační práce je také 
napsána mnohem svěžejším jazykem a zahrnuje některé etnografické údaje a 
studie, které velmi dobře ilustrují obecný argumentační rámec. Například studie 
koljušek či kočkodanů výborně přispívají k následné argumentaci o pozemkové 
držbě a účinně podporují autorův hlavní záměr uvažovat o právních institucích a 
právu obecně v kontextu biologických věd. Ačkoli výklad držby u Kapauků 
čerpá výhradně z Pospíšilových prací (kromě stručné zmínky o klasickém 
Hoebelově díle The Law of Primitive Man je studie vůbec celkově skoupá na 
právně antropologickou literaturu), jeho zařazení působí zcela organicky a 
srozumitelně. 
     Následující pojednání o násilí a agresivitě čerpá hlavně z Lorenzových studií 
a rozhodně není tak zdařilé jako předchozí oddíl, protože autor redukuje výklad 
na funkcionální analýzu, což mu následně usnadňuje popis „zábran násilí“ (s. 
90an.). Po četných příkladech z evoluční biologie následuje poněkud překvapivě 
pasáž věnovaná Maussově teorii daru, kterou autor bez dalšího výkladu chápe 
jako přirozené pokračování Lorenzova myšlení (s. 101). Část věnovaná rodině a 
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příbuzenství opět staví na funkcionální analýze a poněkud překvapivě téměř 
postrádá právní kontextualizaci, ale i zde dokáže autor zmínit Old Shatterhanda 
s Vinnetouem (s. 133). 
 

....... 
 

Přes některé zásadní kritické výhrady se domnívám, že dizertační práce Ondřeje 
Skripnika obsahuje některé zajímavé a podnětné myšlenky, které svědčí o 
zvládnutí odborné literatury a poctivém promýšlení některých styčných ploch 
biologie a sociálních věd. Jako kdyby si autor uvědomoval limity svého 
projektu, když také v samotném závěru odkazuje na Gehlenovu institucionální 
sociologii a antropologii, podle které kultura, jejíž součástí je i právo, nahrazuje 
biologickou nedostatečnost člověka. 
Domnívám se, že příslušná komise může dizertační práci navzdory všem 
nedostatkům hodnotit kladně, pokud ji ovšem autor dokáže úspěšně obhájit a 
uspokojivě odpovědět i na kritické poznámky v tomto oponentském posudku. 
 
V Cardiffu, 10. dubna 2010 
 

Prof. Dr. Jiří Přibáň 


