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Diplomová práce Ondřeje Kolína je zajímavou právněantropologickou esejí, poukazující na 

příkladu vlastnictví na společné rysy různých právních řádů, přičemž je upozorňováno na původ 

těchto podobností v náboženství či mravech. Ondřej Kolín ve své práci osvědčuje svůj rozhled, 

orientaci nejen v právu, ale též ve filosofii a antropologii, již získal v rámci souběžného studia na 

Fakultě humanitních studií UK. Právní, filosofické a antropologické poznatky propojuje do 

zajímavých úvah, psaných se sympatickým osobním zaujetím, nepřecházejícím však 

v dogmatičnost či předpojatost. Na druhou stranu však je třeba již úvodem zmínit, že po formální 

stránce je práce psána značně nedbale, a rovněž o navazování jednotlivých kapitol a jejich skládání 

do smysluplného celku lze mít jisté pochybnosti.  

V souladu se svou rolí oponenta se zaměřím hlavně na kritické připomínky a výhrady.   

Diplomová práce má kromě úvodu a závěru osm kapitol. V druhé kapitole diplomant 

rekapituluje závěry své bakalářské práce na FHS UK. Úvahy o různých typech pozemků a staveb a 

s tím souvisejících jejich různých právních režimech jednak u Kapauků, o nichž píše Leopold 

Pospíšil, jednak v platném českém právu (lesy, rybníky, řeky, stezky), jsou zajímavým, velmi 

neobvyklým pohledem na naše právo. Nejsem si ale jist, že se skutečně „dají práva vyčíst z věcí“, 

jak říká název kapitoly. Typická je následující teze: „Zákon tu také nevypracovává nějaké pregnantní 

vymezení pojmu les, ale spoléhá se na zdravý rozum, s jehož pomocí každý soudný člověk les pozná. 

Jinými slovy pokud nám náš zdravý rozum řekne, že to, před čím stojíme, je les, okamžitě víme, že se v 

onom prostoru můžeme volně pohybovat a dělat i ostatní věci, které nám § 19 odst. 1 lesního zákona 

umožňuje. A to vše jsme vyčetli z věci samotné, z lesa.“ Je sice pravda, že zákon les přesněji 

nedefinuje (§ 2 lesního zákona tak činí jen kruhem: lesem se rozumí „lesní porosty s jejich 

prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa“) a že tedy mimoprávní zkušeností poznáváme, 

že jsme v lese. Myslím ale, že pravidla chování v lese už nevyplývají z věci samé, nýbrž 

z pozitivního práva – existuje např. řada států, v nichž je volný pohyb po lesích striktně omezen. 

Podobné pochybnosti lze formulovat u diplomantových úvah o rybnících. 

Třetí kapitola rekapituluje slavnou kapitolu z Pojmu práva (1961) Herberta Harta o 

minimálních základech přirozeného práva, která má k právněantropologickým úvahám blízko. Této 

rekapitulaci lze vytknout snad jen to, že práce se pak už k Hartovi nikde nevrací, pročež není jasné, 

jakou funkci tento výklad v diplomové práci plní. 

Totéž do jisté míry platí i o čtvrté až šesté kapitole o mravu, morálce a náboženství. Tyto 

kapitoly vycházejí především z textů filosofa Jana Sokola, ostatně vedoucího Kolínovy bakalářské 

práce na FHS UK.   

Sedmá kapitola o náboženství kultu předků a kořenech vlastnictví v západní civilizaci už je 

přípravou pro výklady v osmé a deváté kapitole, které jsou jádrem celé práce. Tato pěkná kapitola o 

posvátných věcech, o pohřbívání, o rodinných kultech a o vztahu k půdě ve starověku 

starozákonním, řeckém i římském se opírá hlavně o klasické dílo Antická obec (1861) 

francouzského historika Fustela de Coulanges. 

V osmé a deváté kapitole o podobnosti kapauckých terénních typů (pojednaných podle 

Leopolda Pospíšila) s instituty starověkého Řecka a Říma a o mancipačních a nemancipačních 

věcech navazuje diplomant na své starší úvahy z kapitoly druhé, že se práva dají vyčíst z věcí. 

Opírá se kromě Fustela de Coulanges též o dílo francouzského sociologa a antropologa Marcela 

Mausse Esej o daru (1924). Ukazuje na symbolický význam vlastnictví, který se vyjevuje 

v rituálech výměny darů (kula) či slavnostního ničení darů (potlač) v různých kulturách a poukazuje 

na nepřímý zákaz potlače v římském Zákoně dvanácti desek. Pod vlivem Marcela Mausse přichází 

diplomant s pozoruhodnou hypotézou o souvislosti našeho dělení věcí na movité a nemovité 

s římským dělením věcí na mancipační a nemancipační.  

Diplomant přesvědčivě argumentuje, že zdůvodnění odlišného zacházení s movitými a 

nemovitými věcmi (zejména transparentnost vlastnictví nemovitých věcí prostřednictvím 

intabulačního principu) pouhým zájmem na právní jistotě je nedostatečné. Jiné cenné věci totiž 



takovému režimu transparentnosti nepodléhají. Vyslovuje hypotézu, že dělení věcí na movité a 

nemovité spíše souvisí s tradicí a může mít náboženský původ. Diplomant vysvětluje, že v římském 

právu se mancipační věci převáděly složitým rituálem a že právě mancipační věci zpravidla měly i 

kultický význam. Rituál mancipace se ostatně odráží i v emancipaci syna jako pokračovatele rodu, 

čímž je vazba mancipace na zachovávání kultu rodiny či rodu podtržena. A není náhodou, že mezi 

mancipační věci patřily právě i pozemky a stavby na italské půdě (Gaius II, 14a). Devátá kapitola 

(str. 44–55), jdoucí kromě zmíněné historické a antropologické literatury též přímo k pramenům 

(Gaius) či k literatuře právněhistorické (Skřejpek), je nepochybně nejhodnotnější a nejzajímavější 

částí celé práce. Právě na tyto úvahy by mohla navázat diskuse při obhajobě, zajímalo by mě, zda 

tento poznatek o tradičním a náboženském původu dělení věcí na movité a nemovité je spíše jen 

historickou zajímavostí, nebo zda může přinášet něco podstatného i pro interpretaci našeho 

současného práva. 

Každopádně Kolínovu práci oceňuji jako další z přínosných pokusů prezentovat právo 

v širším kontextu humanitních věd, zde v kontextu filosofie a antropologie. Takový pohled na právo 

jako nedílnou součást lidské kultury je inspirativní. Ukazuje také, že je velmi užitečné, studují-li 

alespoň někteří studenti právnické fakulty souběžně jiné vědní obory, a lze jen doufat, že 

poplatková politika vlády nebude talentované studenty od souběžného studia dvou oborů odrazovat.  

Nyní přejdu k hodnocení formální stránky práce. Práce respektuje stanovený rozsah (má 

zhruba 70 normostran, což je zcela v souladu s minimálním rozsahem 50 normostran), obsahuje 

však mnoho pravopisných chyb, často hrubých (srov. např. na str. 3, 17, 39 či 49), chybně používá 

velká a malá písmena (např. str. 6 a 41), iritující je rovněž systematické komolení jména Fustela de 

Coulanges a citace poměrně často neobsahují údaj o citované stránce (např. na str. 9, 10, 41, 50 či 

58). Tyto a další formální nedostatky jsou tak četné a závažné, že se nemohou neodrazit na 

hodnocení celé práce. 

Diplomová práce Ondřeje Kolína je podnětnou a přemýšlivou esejí na dosud u nás málo 

probádaném poli právní antropologie a jako taková jistě splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě. Pochybnosti o navazování jednotlivých kapitol, zejména o 

potřebnosti poměrně rozsáhlé třetí až šesté kapitoly pro klíčový závěrečný výklad, a zvláště nedbalé 

zpracování práce mne ovšem vedou k hodnocení práce klasifikačním stupněm dobře.  
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