
 

ABSTRAKT 

 

Základním cílem této práce je při využití analyticko-deskriptivní metody ve spojení 

s víceoborovým přístupem identifikace a analýza hlavních faktorů, jež se promítají do 

odpovědi quid iuris v určitém případě. Jinak řečeno, střípky různorodých informací 

pramenících z různých humanitních oborů, a to psychologie, sociologie, právní vědy, 

etnologie a antropologie, jsou využity k poodhalení mnohdy ukrytých činitelů ovlivňujících 

odpověď, co je po právu. 

Práce sestává z šesti částí: Úvodní kapitola nabízející prvotní náhled na danou 

problematiku je rozvinuta ve čtyřech hlavních celcích, které postupně vytvářejí stále přesnější 

obraz různých proměnných, jež se zrcadlící v odpovědi quid iuris. Konkrétně, v části II. je 

zkoumán vzájemný vztah mezi právem na straně jedné a kulturou a lidskými instinkty na 

straně druhé. Na základě analýzy antropologicky zaměřené literatury je přitom 

vysloven závěr, že podoba práva je především ovlivněna lidskou kulturou a že univerzální 

lidské instinkty mají vliv spíše toliko na tzv. minimální obsah přirozeného práva 

(H. L. A. Hart). Tato domněnka je následně rozvinuta v části III., ve které je pozornost 

soustředěna zejména na určení těch ve společnosti paralelně působících norem, jež lze 

(je třeba) považovat za právo. Úvaha je vedena ve dvou rovinách, tj. je samostatně analyzován 

tzv. slabý koncept právního pluralismu a silný koncept právního pluralismu, a to částečně při 

využití normativního přístupu. Část IV. pojednává o hlavních aspektech tvorby práva, resp. se 

snaží identifikovat klíčové faktory, jež ovlivňují zákonodárcovo rozhodnutí o tom, jakou 

podobu má mít právo. Mj. je v této souvislosti zmíněn proces socializace, význam sociálních 

rolí, dělba moci a pravidla tvorby dobrého práva. Část V. pak nabízí zcela odlišný přístup 

k dané problematice, kdy pozornost je zaměřena zcela na individuum, které autoritativně řeší 

soudní spor. Ponoření do nitra rozhodujícího subjektu umožňuje poodhalit jak ryze 

subjektivní činitelé ovlivňující jeho rozhodnutí, tak i vždy částečně iracionální povahu 

přijímaného řešení. Práce je uzavřena závěrečným shrnutím, jakož i je doplněna o dva 

dodatky, nabízející přehled jednak základních kognitivních omylů (apendix 1), a jednak 

eristických triků (apendix 2). 



Hlavní tezí této práce je zjištění, že otázku quid iuris  lze zodpovědět toliko ve vztahu 

k určité kultuře a časovému okamžiku a že konkrétní odpověď je vždy částečně ovlivněna 

určitými subjektivními a nezcela předvídatelnými faktory. Kromě toho tato práce dokládá, že 

čistě deskriptivní metodu ve vědecké práci nelze uplatnit. Autor zůstává vždy totiž ovlivněn 

určitými normativními představami. 

 

 


