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Úvod

Právní vědomí jako fenomén na hranici mezi sociologií a právní teorií 

(případně též antropologií, psychologií a historií) sdílí poněkud nevděčné, ale 

možná o to zajímavější postavení podobných interdisciplinárních témat.

Ačkoli by se třeba s ohledem na současné omezené množství1

teoretické literatury i výzkumů týkající otázky právního vědomí dalo 

usuzovat, že si nezaslouží větší pozornost, domnívám se, že tomu tak není.

Prvním cílem této práce proto bude nastínit důležitost fenoménu 

právního vědomí, zejména jako důležité převodní soustavy mezi existujícím 

platným právem (jako ideálem na jedné straně) a jednáním skupin a 

jednotlivců (jako výsledkem regulace na straně druhé), přičemž působení 

mezi těmito dvěma póly není pouze jednosměrné, ale jde o vzájemné

ovlivňování. Tomu bude věnována teoretická část práce.

V empirické rovině tato práce navazuje na mou starší seminární práci, 

na kterou bude občasně ilustrativně odkázáno, ze seriózních výzkumů bude 

jejím cílem shrnout a interpretovat výstupy z výzkumu agentury SC&C 

Analýza přístupu veřejnosti k regulaci v ČR a především se z hlediska 

výzkumu právního vědomí pokusit zanalyzovat sociologická data sebraná 

v rámci aktuálního výzkumu Aktér 2011. Na základě těchto výzkumů si 

pokusíme nastínit, jaké poznatky o současném stavu právního vědomí české 

společnosti lze dovodit.

Ačkoli je tato práce od počátku míněna jako ryze sociologická, budu se 

snažit s ohledem na své zázemí v právnické veřejnosti poskytnout i občasný 

přesah do teorie práva, pokud to budu považovat za přínosné.

                                      
1 Ačkoli Večeřa tvrdí, že „[důležitost právního vědomí] a relativně snadné empirické zachycení 
obsahu právního vědomí činí právní vědomí poměrně častým objektem výzkumů právní 
sociologie“ (VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 222), dovoluji si tvrdit, že přinejmenším v současnosti 
v České republice jednak není právní sociologie dostatečně silnou subdisciplínou, jednak se 
ve výzkumech stav právního vědomí často zkoumá spíše jako vedlejší produkt, jak je tomu 
ostatně například i u v této práci představeného výzkumu Aktér 2011.
Jiná byla zřejmě situace před pádem socialismu v roce 1989, jak potvrzuje Urban (s. 10), 
když tvrdí, že „v období komunistického Československa byla tématu právního vědomí 
věnována mimořádná, s dnešní dobou těžko srovnatelná pozornost“, přičemž cituje Viktora 
Jansu (JANSA, Viktor. Vybrané problémy teorie právního vědomí. Praha: ČSAV, 1982.
Autoreferát. Československá akademie věd. Vědecké kolegium věd o státu a právu, s. 4.), že 
„v letech 1975–1980 bylo publikováno 60 časopiseckých a 9 monografických prací včetně 
sborníků, které se zabývaly právním vědomím“.
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I. Právní vědomí jako předmět sociologického zkoumání

I/1. Definice

Jelikož právní vědomí není v sociologii zcela běžně užívaným pojmem, 

zaslouží si nejprve vymezení. Na začátek si proto dovolme věnovat pozornost 

malé přehlídce definic uznávaných autorů.

Ivan Mucha uvozuje samostatné heslo ve Velkém sociologickém 

slovníku takto: „[Právní vědomí je] individuální i společenské vědomí o 

stávajícím právu, o možnostech jednání podle práva i o omezeních z práva 

plynoucích. V jazyce deontické logiky je právní vědomí vědomí toho, co je podle 

práva přikázáno, zakázáno a co je dovoleno. Právní vědomí jsou ale také 

představy o tom, jaké by se měly uskutečnit právní úpravy. Postoje k právu 

jsou ovlivňovány jak emotivními, tak intelektuálními a volními faktory. Vedle 

právního vědomí jako důležitého psychického faktoru vnitřního souhlasu s 

právem se uvažuje také o právním citu, ve kterém se projevují také aspekty 

neracionální.“2

Pro brněnského právního teoretika Miloše Večeřu, který je spolu 

s Martinou Urbanovou autorem zřejmě jediné moderní české učebnice 

sociologie práva, „právní vědomí představuje projekci právní oblasti, zejména 

objektivního práva jako systému právních norem, do vědomí sociálních 

subjektů“.3

Americká socioložka a antropoložka Susan Sibley, již si níže 

představíme jako jednu z vůdčích představitelek americké kvalitativní školy,

definuje ve slovníkovém heslu právní vědomí jako „koncept užívaný 

k analytickému pojmenování chápání a významů práva obíhajících ve 

společenských vztazích“, přičemž „právní vědomí označuje to, co lidé 

v souvislosti s právem dělají a také co o něm říkají“.4

                                      
2 LINHART, Jiří – VODÁKOVÁ, Alena – PETRUSEK, Miloslav [eds.]. Velký sociologický 
slovník. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, s. 1372.
3 VEČEŘA, Miloš – URBANOVÁ, Martina. Sociologie práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011; s. 222.
4 „The concept legal consciousness is used to name analytically the understandings and 
meanings of law circulating in social relations. Legal consciousness refers to what people do 
as well as say about law.“ SILBEY, Susan. Legal consciousness. In: CANE, Peter –
CONAGHAN, Joanne. The new Oxford companion to law. Oxford: Oxford University Press, 
2008.
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Americký právní teoretik David Trubek považuje za právní vědomí

jednoduše „všechny ideje o povaze, funkci a činnosti práva myšlené v daný 

čas kýmkoli ve společnosti“.5

Z období socialistického třídního náhledu na problematiku pak 

můžeme citovat Jelenu Lukaševovou: „Právní vědomí je forma společenského 

vědomí, jež vystupuje jako systém názorů, přesvědčení, hodnotících soudů, 

představ, nálad a citů určité třídy nebo společnosti určovaný materiálními 

podmínkami života směřujícími ke stanovení určitého právního režimu ve 

společnosti, jenž odpovídá zájmům a cílům této třídy nebo společnosti”.6

Úvodní citace neměly být samozřejmě samoúčelné, nýbrž ilustrovat 

komplexnost problematiky právního vědomí a náhledů na ni. Přesto 

průnikem výše uvedených definic můžeme dojít k poměrně srozumitelnému

shrnutí, že právní vědomí je souhrnem vědění a mínění o objektivním právu, 

tedy o v určitém okamžiku existujícím souboru právních norem a institucí, a 

to jak na úrovni jednotlivce, tak skupiny a společnosti jako celku.

K terminologii ve světových jazycích Večeřa7 dodává, že v anglicky 

psané literatuře se kromě výrazu „legal consciousness“ běžně používá rovněž

více popisného termínu „public knowledge and opinion about law“ (či 

zkratkou „KOL“; veřejná znalost a mínění o právu) a občasně též „public 

sense of justice“ (veřejné vědomí/cit/smysl spravedlnosti). Německá 

humanitněvědní teorie operuje obvykle s termínem „Rechtsbewusstsein“8, 

případně „(Rechtsbewusstsein und) Rechtsgefühl“9. Používaným ruským 

                                      
5 TRUBEK, David. Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empiricism. In: Stanford 
Law Rev. 1984. 36. s. 592. Citováno dle HERTOGH, Marc. A 'European' conception of legal 
consciousness: rediscovering Eugen Ehrlich. In: Journal of law and society. 31/4 (2004), s. 
460: „[a]ll the ideas about the nature, function and operation of law held by anyone in society 
at a given time“.
6 Citováno dle URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí u studentů 
středních škol [dizertační práce]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 16 s odkazem 
na BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava. Profesionální právní vědomí hospodářských pracovníků a 
hospodářská kriminalita, s. 6. a déle též např. MADAR, Zdeněk a kol. Právnický slovník. D.2, 
P-Ž. Praha: Panorama, 1988, s. 113.
7 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 222 – 223.
8 Např. LAMPE, Ernst-Joachim. Der Entwicklung von Rechtsbewusstsein im Kindesalter. 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Roč. 92 (2006), č. 3, s. 397-427.
9 Společně oba termíny uvádí např. Hertogh, s. 458. Urban (s. 19) k terminologii uvádí, že 
„M. Rehbinder [...] termín právní vědomí (Rechtsbewusstsein) používá tehdy, mluví-li o 
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výrazem je „pravosoznanie“ („правосознание“)10, francouzským „conscience 

juridique“11.

Jak bylo již výše naznačeno a upozorněno, termín právní vědomí 

nebývá chápán všemi autory zcela totožně.12 Anglický výraz legal 

consciousness je navíc některými autory brán rovněž jako označení jedné 

z tamních metodologických škol (dále oddíl I/4.2). S ohledem na více 

rozměrů a také více pojetí právního vědomí jako zkoumaného fenoménu (viz 

následující podkapitoly I/2 a I/4) je proto třeba při četbě relevantní literatury 

mít na zřeteli, že různí autoři mohou výše uvedených výrazů užít v poněkud 

odlišném smyslu.

I/2. Struktura právního vědomí – základní složky

To, že jsme definovali právní vědomí jako souhrn vědění a mínění o 

právu a právních institucích, předjímá, že právní vědomí má svou vnitřní 

strukturu. Zmíněné dvě složky si nyní rozebereme o něco podrobněji.

I/2.1. Vědění o právu

První složka je poznávací, kognitivní. Právnickou terminologií se jedná 

o právní vědomí de lege lata, tedy o faktickou znalost práva „jak je“, 

objektivně existujícího v daném právním řádu v daném okamžiku. Znalost se 

může vázat samozřejmě i k právu již neúčinnému (k tzv. právněhistorickému 

vědomí viz dále kap. I/2.3).

Otázka znalosti práva může být vnímána ve více šířích, jak ukazuje 

dělení, které navrhl dánský kriminolog a sociolog Berl Kutchinsky.13 Ten 

rozlišuje „vědomí (či povědomí) práva“ (law awareness) a „právní 

informovanost (obeznámenost)“ (law acquaintance). První kategorie označuje 

jednoduše znalost toho, zda určitá problematika je či není upravena 

                                                                                                                       
kognitivních, racionálních aspektech, zatímco pojem právního citu či citu pro právo 
(Rechtsgefühl) užívá v případě, že nad kognitivními prvky převládají prvky emocionální.“ (K
tomu blíže viz kap. I/2.2.)
10 Např. SPROEDE, Alfred. "Rechtsbewusstsein" (pravosoznanie) als Argument und Problem 
russischer Theorie und Philosophie des Rechts. In: Rechtstheorie. 35/3-4 (2004), s. 437-506.
11 LINHART, Jiří – VODÁKOVÁ, Alena – PETRUSEK, Miloslav [eds.]. Velký sociologický 
slovník. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, s. 1372.
12 V některých exkurzech může tento termín znamenat například úžeji pouze hodnotící 
názor na právo (např. u Viktora Knappa – viz URBAN, s. 25 – 28: kap. 2.4.1. Kolik znalostí 
patří do právního vědomí?).
13 Dle VEČEŘA - URBANOVÁ, s. 225 a URBAN, s. 26 – 27.
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právními normami. Kategorie druhá pak vypovídá již o tom, zda respondent, 

resp. zkoumaná skupina, fakticky zná obsah předpisu.

Ačkoli Večeřa14 tyto kategorie prezentuje jako vrstvy (či úrovně) 

právního vědomí, považuje je za vzájemně nezávislé. Samozřejmě je nutno 

souhlasit se závěrem, že subjekt může vědět o tom, že například určitý druh 

chování je právně regulován, může se však současně mýlit v obsahu této 

regulace. Pokud však subjekt má „velmi podrobné představy jak se chovat 

v určité situaci, aniž si je vědom, zda toto chování by bylo nebo nebylo 

v souladu s příslušnou právní normou a zda je v těchto detailech vůbec 

právně regulováno“, nedá se dle mého názoru hovořit o obeznámenosti s 

objektivním právem, neboť subjekt nespojuje vědomě své chování 

s dispozicemi právního řádu. Samozřejmě nemusí jít v takovém případě o 

naprostou shodu okolností; roli obvykle sehrají do práva promítnuté 

neprávní faktory regulující sociální jednání, tedy zejména morálka.15

Kutchinskeho kategorie by proto měly být vnímány jako dva základní 

stupně v posloupnosti znalosti práva. Ten první se přitom uplatní zejména 

v případě, zkoumáme-li znalost toho, že určitá matérie právem upravena 

není. V případě, že úprava existuje, je pak v konkrétních případech třeba 

vyhodnotit, zda je společensky více nežádoucí situace, kdy o regulaci není 

ani povědomí existence, či ta, kdy se aktéři domnívají, že je regulována 

odlišně od skutečnosti.

Další komplikovanou praktickou otázkou může v určitých případech 

být, znalost jakého práva má konkrétní výzkum měřit, a to s ohledem na 

faktické provádění právních předpisů příslušnými orgány. Pro bližší 

upřesnění této problematiky je třeba si nastínit rozdíl mezi tzv. právem 

v knihách (law in books) a právem v akci (law in action). Tuto distinkci 

poprvé teoreticky rozpracoval americký právní teoretik Roscoe Pound v roce 

1910, později se jí věnoval například Karl N. Llwellyn.16 Jak označení obou 

kategorií napovídá, jedná se o rozpor mezi právními předpisy ve znění 

                                      
14 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 225 (vč. následující citace).
15 Z hlediska „evropské“ kvalitativní školy (k ní viz dále oddíl I/4.3) pak může jít o soulad 
mezi living law a norms for decision.
16 Dle HALPÉRIN, Jean-Louis. Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal 
Change. In: Maine Law Review, Vol. 64:1, s. 45 – 76. Zakládající článek publikován jako
POUND, Roscoe. Law in Books and Law in Action. In: 44 Am. L. Rev. 12 (1910). 



6

přijatém oprávněným normotvůrcem a jejich skutečnou aplikací výkonnými 

orgány. Halpérin parafrázuje Llwellynovo vidění práva tak, že „právo sestává 

z oficiálních činů při řešení sporů nebo v dalších právních záležitostech“.17

V případě, že se tedy právo aplikující orgán odchyluje od litery zákona, je 

nutné v měření (či pozdější interpretaci) právního vědomí tento rozpor

zohlednit.

K míře znalosti práva je vhodné podotknout, že ta je obvykle ve 

společnosti poměrně nízká. Alespoň pro ilustraci je možno nahlédnout do 

přiložené seminární práce, průzkumu Právní vědomí studentů humanitních 

oborů18, který na malém nereprezentativním vzorku dobrovolných 

respondentů, vesměs absolventů gymnázií a vysokoškolských studentů 

humanitních oborů zkoumala znalost platného za použití dvaceti otázek, od 

fundamentálních po ty, které se ukázaly poměrně obtížné, avšak dají se stále 

považovat ze zjišťující znalost práva aplikováno v obvyklých životních 

situacích. Znalost správné odpovědi (alespoň s určitou mírou přesvědčení o 

správnosti odpovědi) dosáhla v celkovém souboru odpovědí na všechny 

otázky hodnoty 48%. Pouze 30% respondentů pak například vědělo, že 

nájemníkovi může být při třech nesplacených nájmech vypovězena nájemní 

smlouva (ot. 19).

Z reprezentativních studií uvádí například Večeřa19 rozsáhlý výzkum 

provedený počátkem 70. let v Polsku Adamem Podgóreckim a Anderem 

Kojderem, kteří 2200 respondentů rozdělili podle počtu správných odpovědí 

na 22 právních otázek do tří kategorií (do 8; 9 až 14; od 15) takto: 

nedostatečná znalost práva (13,8%), průměrná znalost práva (62,8%) a dobrá 

znalost práva (23,4%). Zajímavé jsou pak především závislosti, které se 

ukázaly být platné. Vyšší znalost práva projevili ne zcela překvapivě muži, 

lidé v produktivním věku, vzdělanější a obyvatelé větších měst.

V aktuálním výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

(IKSP) zaměřeném na trestní politiku dosáhli respondenti ve znalostních 

otázkách z oboru trestní legislativy celkové míry správnosti 55%. Nutno však 

                                      
17 HALPÉRIN, s. 52: „Rather, as a ‘set of rules of conduct,‘ law consists of official actions in 
resolving disputes or in other applications.“
18 Příloha č. 1 této bakalářské práce.
19 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 226.
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podotknout, že nešlo pouze o otázky na trestnost určitých jednání, ale třeba i 

o otevřená otázka na nejvyšší délku odnětí svobody.20

Omezená znalost platného práva je bezesporu spojena i s množstvím 

právních předpisů, které normotvůrce přijímá a mění a se způsobem jejich 

zveřejňování. Konkrétně v České republice se otevřeně hovoří o přebujelosti 

práva a rovněž nemožnosti adresátů norem zjistit jednoduchou cestou

(pouhým odběrem Sbírky zákonů) jejich obsah. I nejvyšší ústavní orgány pak 

přiznávají, že „bez možnosti používání [právních informačních] systémů se 

dnes již v právním řádu České republiky nelze vyznat, a tak se 

problematizuje uplatnění obecné zásady právní, podle které neznalost 

zákona neomlouvá“21. Právě na této právní zásadě (ignoratia iuris neminem 

excusat) totiž veškerý právní řád stojí, neboť bez domněnky – nebo jak se 

v realitě ukazuje spíše fikce –, že adresát právo zná, by nebylo v drtivé 

většině případů možné vynést rozsudek v jeho neprospěch. 

S ohledem na ani odbornou veřejností nepojmutelné množství 

právních předpisů je třeba si i v konstrukci sociologického výzkumu klást 

otázku, již Urban formuluje: „které z nepřeberné škály právních předpisů by 

měli občané především znát“22 a jako odpověď na ni nabízí v návaznosti na 

jiné autory23 pro demokratický právní stát tři okruhy informací.24 Jde v první 

řadě o základní znalosti, pomocí kterých se občan orientuje v právním řádu, 

soustavě veřejných orgánů a institucí a obsahující rovněž určitou dovednost 

vyhledat si chybějící informace. Do druhého okruhu se řadí znalosti rolového 

minima, tedy znalost právní úpravy týkající se základního plnění 

společenských rolí (člena rodiny, zaměstnance, občana). Třetím okruhem 

informací jsou pak znalosti ad hoc, tedy takové, které využijeme v konkrétní 

životní situaci, která není natolik běžná, aby byla součástí každodenní 

společenské role; zároveň však může být obor takové informace poměrně 

                                      
20 ZEMAN, Petr a kol. Veřejnost a trestní politika. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2011, zejm. s. 99. Podrobněji k provedenému výzkumu ZEMAN, Petr a kol. 
Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2010.
21 Nález Ústavního soudu ze dne 15. února 2007 publikovaný pod č. 37/2007 Sb., bod 39.
22 URBAN, s. 13; zvýraznění autor.
23 Zejm. Manfreda Rehbindera.
24 Dělení vychází z URBAN, s. 13 – 14.
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dobře odhadnutelný ze zálib, činností či sociálního prostředí jednotlivce jako 

konkrétního potenciálního nositele znalosti.25

Dá se předpokládat, že celková znalost norem v  populaci by měla od 

první ke třetí kategorii logicky klesat. To byl ostatně i dílčí závěr 

zmiňovaného, ač nereprezentativního, seminárního průzkumu mezi 

studenty, ve kterém se za zjišťující základní znalosti dají bezesporu označit 

otázky na znalost základních lidských práv. Právě ty se umístili na části 

škály s vyšším procentem správných odpovědí. Naopak u otázek na ad hoc 

znalosti se zdála míra správných odpovědí snižovat v přímé úměře

s předpokládanou frekvencí výskytu konkrétní situace mezi studenty.

I/2.2. Mínění o právu

Druhá složka právního vědomí má charakter hodnotící, přičemž 

předmětem hodnocení jsou podle Večeři26 „zejména objektivní právo, právní 

vztahy, právní instituce, ale i samo právní vědomí“. V právním diskursu je 

obvykle tento přístup označován jako de lege ferenda, tj. „z hlediska toho, 

které společenské vztahy by měly být regulovány pomocí platného práva a 

jaký by měl být obsah a způsob právní úpravy“27.

Jak připomíná Večeřa28, hodnocení může být založeno jak na 

racionálním přístupu, tak na emocionálním vztahu k určité problematice. 

S tím souhlasí i Urban29, který odkazuje na německého právního filosofa 

Rudolfa von Jheringa, jenž ve své stěžejní knize Boj o právo (1872) považuje 

za „prazřídlo všeho práva“ citový zážitek nespravedlnosti při porušení práva, 

když svou tezi formuluje takto: „Kdo [bolest, kterou člověk cítí při porušení 

svého práva] nezažil na sobě neb na někom jiném, neví, co jest právo, [byť by]

i celé corpus juris měl v hlavě“.30 Osobní emocionální hodnocení určité právní 

situace může hrát podstatnou roli na výše zmíněné promítnutí law in books

                                      
25 Urban (s. 14) ilustruje individualizaci ad hoc znalostí takto: „[...] vlastní-li někdo několik vil 
u moře, bude zřejmě řešit jiné právní otázky, než někdo, kdo vede aktivní protest proti kácení 
kůrovcem napadených stromů v NP Šumava”.
26 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 228.
27 BOGUSZAK, Jiří – ČAPEK, Jiří – GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 1. vyd. Praha: EUROLEX 
Bohemia, 2001, s. 30.
28 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 229.
29 V kap. 2.2.3 nazvané „Patří do právního vědomí i lidské city?“ (s. 18 – 19).
30 In: von JHERING, Rudolf. Boj o právo. Právní věda všedního dne. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 
reprint prvního českého vydání z roku 1875, s. 39.
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do law in action, pokud se odehrává v myslích profesionálních soudců, 

laických přísedících či porot a dalších představitelů orgánů veřejné moci.31  

Z terminologického hlediska pro emoční složku mínění o právu někteří 

autoři používají označení právní cítění (či cit), přičemž například Viktor 

Jansa pod ně zahrnuje následující: „cit pro spravedlnost, potřebu právního 

pořádku, úctu k zákonu, cit právní odpovědnosti a závaznosti, cit pro 

vyváženost práv a povinností, normotvorný, právně interpretační a 

soudcovský cit a právní intuici“32. 

Je však třeba podotknout, že někteří autoři právní cítění nepodřazují 

pod mínění o právu, ale vnímají je jako emoční komplement k racionálně 

chápanému právnímu vědomí. V takovém pojetí může právní intuice jako 

složka právního cítění tvořit párový předmět zkoumání k vědění o právu.33

V rámci mínění o právu se dají dále rozlišovat konkrétněji formulované 

názory a představy o právu (mínění o právu v užším smyslu) na jedné straně 

a obecnější postoje k právu na straně druhé, případně též obecné hodnoty, 

které skupina či jednotlivec uznává.34 Toto dělení je v teorii nestálé35, 

považuji však za vhodné na něj přistoupit s ohledem na předvídatelné 

disonance mezi názory na konkrétní právní situaci a stabilnějšími

dlouhodobými postoji (a zastávanými hodnotami). Večeřa sice správně 

definuje postoj k právu jako „sociálně naučenou, dlouhodobou tendenci 

právního subjektu reagovat určitým relativně ustáleným způsobem na právní 

podněty, zejména na požadavky právní normy a vytvořenou právní situaci“36, 

avšak je zřejmé, že postoj je pouze jedním z činitelů jak pro utváření názoru 

na takový právní podnět, tak pro samotnou reakci v jednání právního 

subjektu. Mezi další proměnné může patřit například výše zmíněná emoční 

stránka právního mínění. Pro příklad můžeme zmínit například Večeřův 

výklad, že ženy v obecné (tedy postojové) rovině tendují v porovnání s muži 

                                      
31 Urban (s. 18) upozorňuje na bohatou literaturu na toto téma v USA, např. SCHAUER, 
Frederick. Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 2009.
32 JANSA, Viktor. Vybrané problémy teorie právního vědomí. Praha: ČSAV, 1982, s. 21 (cit. 
dle URBAN, s. 19); autor je právník, v současné době akademicky působící na ČZU v Praze.
33 Viz. např. Urbanův výklad ke vzájemným souvislostem těchto pojmů u Manfreda 
Rehbindera (s. 19).
34 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 233.
35 Viz např. URBAN, s. 14.
36 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 234
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k přísnějším trestům, zatímco při posouzení výše trestu u konkrétního 

trestného činu bývají spíše shovívavější.37

Hodnocení právních norem či institucí může být samozřejmě pozitivní, 

neutrální či negativní, a to v různé intenzitě. V rovině názorů a představ 

může obsahovat taktéž návrhy právních úprav řešení určité právní 

problematiky včetně návrhů na způsoby sankcí a jejich intenzitu.

Na obecné rovině postojů k právu (a to jak jednotlivým normám, tak i 

právu jako celku) vytvořili jednotliví autoři i rozsáhlé škály umožňující 

systematicky zařadit stupeň jeho akceptace jednotlivými právními aktéry. 

Večeřa38 rozděluje svou škálu do devíti stupňů (uváděno s původní 

zkratkovou charakteristikou):

1. právní étos – právo je vnitřně akceptovaná norma a hodnota

2. legalismus – právo je nutný základ sociálního pořádku

3. právní konformismus – právo jako výraz konformity s právně loajálním 

sociálním prostředím

4. právní pragmatismus – právo je instrument k dosažení obecných cílů 

legálními postupy

5. oportunismus – právo je třeba využít k maximalizaci osobního 

prospěchu

6. deliktní utilitarismus – kritérium akceptace práva je uspokojování 

osobního prospěchu

7. právní nonkonformismus – právo je odmítáno jako výraz sociální 

konformity

8. právní deviace – právo, které nevyhovuje, není akceptováno

9. právní anarchismus – právo je nepřijatelné, protože omezuje svobodu 

jednání

Jak je zřejmé, první čtyři kategorie vyjadřují pozitivní postoje 

s různými mírami akceptace platného práva, pátá kategorie (s ohledem 

předpokládané normální rozdělení škály nejpočetnější) je k právu 

indiferentní a zbylé kategorie vykazují různou tendenci k neplnění právem 

uložených povinností.

                                      
3737 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 238 – 239; dále též viz oddíl I/3.4 a také kap. III, ve které se 
však nepodařilo hypotézu verifikovat.
38 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 234 – 237.
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V pozitivním spektru škály dělí obdobně Rehbinder39 lidi podle 

komplexů motivací, na základě kterých právo dodržují, na ty, (i) kteří se řídí 

podle sankcí, (ii) kteří se s normami ztotožňují proto, že se jimi řídí většina 

společnosti, referenční skupina nebo rolový vzor a (iii) kteří normy akceptují 

dobrovolně proto, že jsou v souladu s jejich vlastním právním cítěním.

I/2.3. Dále ke struktuře a členění právního vědomí

V rámci strukturování právního vědomí odkazuje Večeřa na dělení 

slovenského právního teoretika Jozefa Prusáka40 na právní vědomí de lege 

lata, právní vědomí de lege ferenda a samostatné právněhistorické vědomí, 

které se obrací k dřívějším právním úpravám a obsahuje jak složku 

informativní, tak hodnotící. Toto dělení se zdá být pochopitelné z hlediska 

právního historika, který má informace o veškerých právních předpisech 

zkoumané doby a provádí jejich hodnocení. Z teoretického hlediska však 

nemá zřejmě opodstatnění, a to i proto, že zkoušce znalostí historických 

právních úprav může být podrobena i laická veřejnost a také proto, že o 

skutečné povaze právních předpisů určité doby (zejména in action) si nelze 

nikdy být zcela jist. Proto je dle mého názoru vhodnější držet se vždy 

teoretické dvojsložkové struktury (i) vědění (knowledge) de lege lata o tom, co 

je (ve filosofické tradici Sein) – (ii) mínění (opinion) de lege ferenda o tom, co 

by být mělo (Sollen).41

Jak již naznačeno výše, o právním vědomí můžeme uvažovat na úrovni 

jednotlivce (právní vědomí individuální), skupiny či vrstvy (skupinové) i 

společnosti jako celku (celospolečenské). Ze sociologického hlediska jsou 

pochopitelně zajímavější poslední dvě kategorie. Celospolečenské právní 

vědomí je obvykle zkoumáno na reprezentativních vzorcích obyvatelstva, 

když výsledek výzkumů by měl především indikovat tendence ve vědění a 

mínění o právu na základě sociálních a demografických faktorů. Zkoumání

skupinového právního vědomí je pak prováděno s cílem co nejpodrobněji 

zmapovat právní vědomí větší či menší sociální skupiny, přičemž obvyklým 

                                      
39 Podle URBAN, s. 22 – 24 s odkazem na REHBINDER, Manfred. Rechtssoziologie. 
München: C.H.Beck, 2003, s. 153 a násl.
40 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 224, s odkazem na PRUSÁK, J. Právo v spoločnosti. Bratislava: 
Obzor, 1980, s. 105 a násl.
41 Viz též URBAN, s. 15.
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předmětem takových výzkumů jsou adresáti konkrétní právní normy42, 

takzvaně problematické sociální skupiny, například bezdomovci (žadatelé o 

sociální byty)43 či odsouzení44, ale například i členové formálních 

organizací45. Specifickým předmětem zájmu je pak odborná právní 

komunita. V některých pracích je právní vědomí této skupiny použito 

k mapování vývoje právního vědomí celé společnosti46. Obecně je však třeba 

říci, že zvyšování rozdílu mezi právním vědomím odborné právní veřejnosti a 

většiny „běžných uživatelů“ práva, a to jak ve složce vědění, tak mínění, je 

nutno vnímat negativně.  

I/3. Význam právního vědomí

I/3.1. Efektivita práva

Důležitost stavu právního vědomí je podstatnou podmínkou efektivity 

práva, tedy míry naplnění cílů, které normotvůrce sleduje při přijímání 

právních předpisů. Tyto cíle je třeba poměřovat především se skutečným 

jednáním adresátů právních norem.47 Dalšími jevy, jež lze užít pro zpětné 

hodnocení efektivity práva, jsou případné vedlejší nezamýšlené důsledky 

(negativní i pozitivní) či rozsah sporů, ke kterým při aplikaci práva dochází, a 

případných mezer v právu.48

                                      
42 Např. výzkum významného norského sociologa Vilhelma Auberta týkající se tamní nově 
zavedené právní úpravy postavení služebných (viz VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 225 – 226).
43 Např. COWAN, Dave. Legal Consciousness: Some Observations. The Modern Law Review, 
Volume 67, Issue 6, November 2004, s. 928 – 958.
44 Např. URBANOVÁ, Martina – VEČEŘA Miloš. Ženská delikvence: teoreticko-empirická 
studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004.
45 Např. výzkum americké socioložky Elizabeth Hoffmann týkající se rozdílů při řešení sporů 
v soukromě vlastněných a družstevních taxislužbách (HOFFMANN, Elizabeth A. Legal 
Consciousness and Dispute Resolution: Different Disputing Behavior at Two Similar Taxicab 
Companies. Law & Social Inquiry, Vol. 28, Issue 3 (Summer 2003), s. 691-716).
46 Např. práce amerického právního teoretika Duncana Kennedyho, který zkoumal rozsudky 
Nejvyššího soudu USA z hlediska způsobů argumentace jeho soudců, čímž dokladoval vývoj 
obecných struktur ve vnímání právního státu i amerického federalismu (blíže KENNEDY, 
Duncan. The Rise and Fall of Classical Legal Thought. Cambridge 1998; 1. vydání 1975). 
47 V odborné literatuře se vyskytuje více pojetí efektivity (efektivnosti) práva. Vedle 
předestřeného cílově výsledkového, které považuji za nejvíce relevantní, jde ještě o pojetí 
nákladově výsledkové (měřící vynaložení prostředků v širokém slova smyslu na dosažení cíle 
regulace) a funkční, které se snaží zachytit míru naplnění funkčních možností práva. K tomu 
blíže např. Aleš Gerloch v BOGUSZAK, Jiří – ČAPEK, Jiří – GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 
Praha: EUROLEX Bohemia, 2001, s. 291 – 292.  
48 K efektivnosti práva viz např. VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 215 – 222.
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Právní vědomí není samozřejmě jediným faktorem ovlivňujícím 

efektivitu práva. Večeřa49 jich vypočítává hned dalších sedm: povahu 

regulovaných společenských vztahů (když plnění některých norem nelze 

kontrolovat vůbec nebo s neúměrnými potížemi, případně by to bylo 

v rozporu se silněji chráněnými právy adresátů), (legislativně-technickou) 

kvalitu právních norem, stabilitu (resp. kontinuitu) právního řádu, frekvenci 

porušování práva (což má vliv u dodržování práva na základě konformity), 

kvalitu činnosti orgánů realizujících právo, prestiž práva a zákonodárce a 

konečně vztah práva a mimoprávních sociálních norem.

Přesto je to právní vědomí, jehož stav je pro efektivitu práva hlavní 

podmiňující okolností. Jak již bylo uvedeno výše, pokud totiž adresát právo 

nezná a neučiní si na něj názor, je jeho jednání, byť souladné s právem, 

pouze souhrou okolností na činnosti normotvůrce nezávislých. Pokud je pak 

jednání adresáta s právem v rozporu, je to pro normotvůrce neúspěch bez 

ohledu na stav právního vědomí adresáta.

Význam právního vědomí jako „zprostředkovatele mezi objektivním 

právem a faktickým právním jednáním“50 je tak zásadní a musí s ní přirozeně 

počítat i všechny sociální teorie deviace. Pokud totiž například v Mertonově 

teorii51 hovoříme o přijetí či odmítnutí schvalovaných cílů a prostředků, 

musíme se rovněž ptát, zda bylo toto schválení cílů a prostředků jednajícímu 

známé. Nutno podotknout, že to platí i pro normy, které nejsou oficiálním 

právem, ale kupříkladu vnitřními normami organizace či skupiny. Stejně tak 

v teorii racionální volby musí sociolog vědět, mezi čím aktér volil – zda na 

misku vah kladl skutečnou sankci či svou nesprávnou představu o ní.

I/3.2. Vztah mezi právním vědomím a vlastním jednáním

Přes výše vyzdvihnutý význam právního vědomí si však musíme 

uvědomit, že stav právního vědomí nekoresponduje zcela se skutečným 

jednáním či chováním jednotlivců a skupin v právních situacích. 

Vnitřní přesvědčení jednajícího (tj. jeho mínění o právu) může být 

v mnoha situacích změněno skupinovým tlakem, finanční či jinou pozitivní 

nebo naopak hrozbou či jinou negativní incentivou, racionálně 

                                      
49 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 218 – 222.
50 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 223.
51 Blíže MERTON, Robert K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2000, s. 145 – 146.
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zkonstruovaný názor může vzít za své, když se jednotlivec stane součástí 

davu.

Z hlediska sociální psychologie v takovém případě dochází z rozporu 

mezi konativní složkou teoreticky zaujímaného postoje a skutečným 

jednáním. Podle teorie kognitivní disonance Leona Festingera52 je takový stav 

jedincem vnímán přirozeně negativně a ten tenduje změnit disonanci na 

konsonanci, přičemž té lze dosáhnout více strategiemi. Zjednodušeně řečeno 

může přesvědčit sám sebe, že příště již se zachová podle svého mínění. Své 

mínění může rovněž pod vlivem nového podnětu změnit. Může však také

racionalizovat proč je v konkrétním případě existence rozporu opodstatněná. 

Z pohledu soudce jako specifického právního aktéra jde analogicky o výběr 

mezi přidržením se precedentu, jeho změnou a použitím distinkce, tedy 

vynětím konkrétního případu z působnosti precedentu a vytvořením nového 

užšího.

Z důvodu tohoto rozporu mezi právním vědomím a jednáním apeluje 

například Urban53, aby úroveň právního vědomí nebyla zakládána na 

postojích, ale až na výsledném chování. Za relevantní data přitom považuje 

ta, která byla získaná sledováním reálného chování a rozdíl mezi nimi a 

postoji považuje za zkreslení. Tento pohled se mi z teoretického hlediska 

nezdá šťastný, neboť dochází k rozostření shora definovaných hranic 

právního vědomí, respektive jejich rozšíření o chování právního subjektu. 

Jistě, jednání lze považovat za druh manifestace mínění, ale právě pouze 

v případě, že nedochází u subjektu k výše poukázané disonanci. Urban tak, 

zřejmě vědomě provokativně, směšuje měření právního vědomí s měřením 

efektivity práva. Výzva ke studiu právního chování v co nejreálnějších 

podmínkách je samozřejmě vítaná, ale v rámci zachování terminologické 

jasnosti by toto nemělo být současně vydáváno za měření právního vědomí. 

Od mínění k chování totiž může být kus cesty, přičemž její délka – vyjádřená 

právě rozdílem mezi naměřenými výsledky obou typů výzkumů – může 

svědčit jak o síle mínění, tak pravděpodobnosti, s jakou může subjekt 

chování opakovat.

                                      
52 Např. URBAN, s. 29.
53 URBAN, s. 31.
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I/3.3. K důležitosti jednotlivých složek právního vědomí a hodnocení 

vyspělosti právního vědomí

Pokud jsme srovnávali chování subjektu s jeho míněním jako složkou 

právního vědomí, naznačuje to, že tato složka je z teoretického hlediska

zajímavější a také důležitější, což tvrdí i další autoři54. V této souvislosti je na 

místě v krátkosti shrnout již výše vyřčené role obou složek právního vědomí 

pro fungování právního státu.

Důležitost vědění o právu vyvstává zejména v souvislosti s existencí 

principu neznalost  práva neomlouvá. Pokud by nastal flagrantní rozpor mezi 

objektivním právem (či jím založenou činností státních orgánů) a jeho 

znalostí, nebylo by dost dobře možné požadovat plnění povinností uložených 

takovým právem. Na ochranu právních subjektů před nezaviněnou 

neznalostí práva v současné hektické době právní nadprodukce se začínají 

prosazovat i poměrně nové právní instituty, například princip ochrany 

legitimního očekávání v oblasti veřejného práva, který doplňuje tradiční 

zákaz retroaktivity či pravidla o přiměřené legisvakanci.

Mínění o právu není podmíněno současným věděním o právu. Vědění o 

právu však jednoznačně může ovlivnit mínění o právu, už z toho prostého 

důvodu, že subjekt má vztažnou soustavu se záchytným bodem, který může 

buďto podpořit, nebo se vůči němu může vymezit. Na druhou stranu však 

absence znalosti současné i dalších úprav může vést i k návrhu nečekaného 

řešení v rámci imaginace vedené ať racionálně nebo právní intuicí. 

Význam mínění o právu spočívá v tom, že právě ono do značné míry 

určuje, zda subjekt bude jednat v souladu s normou, či nikoli, a to bez 

ohledu na to, zda ji zná. Pokud se mínění o právu s právem zásadním 

způsobem rozejde, nastává opět situace, která je v demokratickém právním 

státě dlouhodobě neudržitelná. Taková situace se dá z pozice normotvůrce 

vyřešit buďto změnou práva (a to v lepším případě oficiálně, v horším 

případě pouze v rámci nevynucování normy, tedy na úrovni law in action), 

nebo pokusem změnit mínění o právu (celospolečenské, nebo skupinové u 

relevantní dotčené skupiny) například informační kampaní. Z pozice nositelů 

                                      
54 Např. Urban, s. 28.
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nesouladného mínění o právu je možné uvažovat o různých formách změny 

práva na základě volebního procesu, v krajních případech revoluční cestou. 

Na uvedeném je vidět, že právní vědomí se v případě střetu chová 

obdobně jako veřejné mínění a mezi ním a právem probíhá obousměrná 

interakce, čili právo sice může prostřednictvím právního vědomí ovlivnit 

jednání právních aktérů, avšak kolektivní právní vědomí (které mohlo být 

vytvořeno i na základě jednání) může rovněž iniciovat změnu práva.

Proto se domnívám, že není na místě hodnotit vyspělost právního 

vědomí, jak to činí někteří autoři.55 O stupni či výši lze hovořit u exaktního

vědění o právu, nikoli však u mínění o právu, kdy současné objektivní právo 

je pouze promítnutím arbitrárního mínění normotvůrce v době přijetí 

konkrétní normy.

I/3.4. Faktory ovlivňující stav právního vědomí

Výzkumy právního vědomí se snaží od počátku nejen zjistit stav 

právního vědomí, ale rovněž zjistit faktory, které ovlivňují diferenciaci 

právního vědomí ve společnosti. Ačkoli je obtížné generalizovat, neboť 

jednotlivé výzkumy jsou obvykle specificky zaměřeny a navíc mají za zdroj 

populace v různých zemích a během různých časových období, Večeřa56

shrnuje jako nejvýznamnější diferencující faktory následující tři 

demografické ukazatele:

1. Pohlaví

a. nižší úroveň znalosti práva u žen

b. podobnost při hodnocení závažnosti protiprávního jednání, 

avšak v obecné rovině tendence k vyšší přísnosti trestání u žen, 

v konkrétních případech však u mužů

c. tendence mužů hodnotit přísněji trestné činy proti majetku 

d. tendence žen hodnotit přísněji trestné činy s morálním akcentem 

(např. sexuální kriminalitě)

                                      
55 Např. Urban, s. 26 – 28, v návaznosti na v českých pramenech obvykle vedenou debatu 
iniciovanou klasikem české právní teorie Viktorem Knappem, který nepovažoval vědění o 
právu za součást právního vědomí s ohledem na argument, že zloděj, který ví, že krádež je 
trestným činem, stejně krade. (Urban pak tento argument rozšiřuje o příklad anglické 
královny, která české právo nezná a přesto se s ním při návštěvě chová souladně.) 
56 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 237 – 240.
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Večeřa přitom dodává, že tyto tendence slábnou s nižším věkem, 

urbanizací a vzdělanostní a sociální úrovní.

2. Věk

a. nižší úroveň znalosti práva u vyšších věkových skupin

b. větší shovívavost k protiprávnímu jednání a menší respekt 

k právu obecně u mladších věkových kategorií

U žen je pak s rostoucím věkem předpokládán výraznější vývoj 

mínění o právu.

3. Vzdělání

a. vyšší vzdělání koreluje s vyšší důvěrou v právní systém

Z méně významných faktorů pak Večeřa mluví především o stupni 

urbanizace (vyšší shovívavost u městské populace) a socioekonomických 

proměnných (tendence k uplatnění přísnějšího postihu u vyšších sociálních 

vrstev, a to především u majetkových a násilných trestných činů) a také 

náboženské a politické příslušnosti (zejména v extrémních směrech57).

V závěrečné empirické kapitole (kap. III) se pokusíme existenci 

některých z těchto diferencujících faktorů ověřit.

I/4. Různé teoretické náhledy na právní vědomí a související 

přístupy k jeho zkoumání

Pohled na pojem právního vědomí se od počátku jeho systematičtějšího

výzkumu vyvíjel. Spolu s vývojem náhledu na zkoumaný fenomén se pak 

samozřejmě vyvíjely i různé metodologické přístupy ke zjišťování právního 

vědomí u zkoumaného subjektu a popisování jeho stavu. S určitou mírou 

zjednodušení můžeme říci, že v moderní sociologii práva můžeme rozlišit tři 

hlavní „školy“ výzkumu právního vědomí, jejichž etablování proběhlo 

chronologicky následně, vždy v reakci na určité deficity předchozího 

přístupu. Jejich názvy nejsou v odborné literatuře zcela ustálené, v této práci 

použitá označení je tedy nutné brát jako nutnou zkratku bez nároku na 

absolutní přesnost. S ohledem na ideologickou zatíženost socialistické 

sociologie práva58 figurují v tomto výčtu pouze „západní“ školy.

                                      
57 Večeřa zde neuvádí směr korelace, dá se však předpokládat, že má na mysli důraz na 
úctu k právu u více věřících osob, možná také u podporovatelů konzervativní pravice.
58 K socialistické doktríně právního vědomí viz např. URBAN, s. 32 – 33 a 10 – 11. 
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I/4.1. Empirická škola (knowledge and opinion about law – KOL)

První a tedy nejstarší z těchto škol je škola empirická, která vznikla 

v sedmdesátých letech dvacátého století a jejíž teoretické základy byly 

shrnuty v roce 1973 ve sborníku59, editovaném polským právním sociologem

Adamem Podgóreckim; dalším z představitelů této školy je například již 

zmíněný Berl Kutchinsky. V anglicky psané literatuře se pro postup této 

školy a její výstupy vžila zkratka KOL (research/literature). 

Tato škola vznikla z přirozené potřeby kvantitativně vyjádřit hodnotu 

právního vědomí jako konceptu do té doby rozvíjeného především v rámci 

právní teorie a filozofie. Její představitelé zavedli pohled na úroveň právního 

vědomí jako na měřitelný a zaznamenatelný sociální fakt, kdy změřenou 

úrovní právního vědomí lze kvantifikovat například stupeň znalosti či 

akceptace určité právní normy ve společnosti.

Obvyklou metodou je logicky reprezentativní kvantitativní dotazníkový 

průzkum, na jehož základě mohou být číselně vyjádřeny hodnoty popisující 

stav zkoumaného právního vědomí, zejména tedy faktická znalost 

existujících právních předpisů a názory respondentů na ně. 

I/4.2. „Americká“ kvalitativní škola (legal consciousness research)

Reakcí na zavedení kvantitativní empirické metody do studia právního 

vědomí byla ovšem zhruba od poloviny osmdesátých let 20. stol. i aktivita 

právních sociologů, jejichž pohled na to, co by mělo být předmětem 

zkoumání, byl odlišný. Zástupkyněmi této školy jsou například americké 

právní socioložky a antropoložky Sally E. Merry a Susan E. Sibley. Zejména 

severoamerickými autory je tato škola někdy označována jako legal 

consciousness research60.

Sibley61 formuluje tři prvky ve změně orientace zkoumání právního 

vědomí touto školou. Předně jde o opuštění práva jako výchozího bodu (’law 

                                      
59 PODGÓRECKI, Adam (ed.). Knowledge and Opinion about Law. London: Martin 
Robertson, 1973.
60 V americké terminologii je právně sociologický výzkum tradičně nazýván law and society 
(scholarship/research), škola legal consciousness je pak jejím kvalitativně zaměřenou 
součástí. S globalizací vědního prostředí a výzkumu se však v novější odborné literatuře 
používá pro sociologii práva celosvětově i původně britský výraz socio-legal research. 
61 S. 326 – 328 statě SIBLEY, Susan. After Legal Consciousness. In: Annual Review of Law 
and Social Science. 2005; s. 323 – 368, která velmi dobře popisuje vývoj termínu právní 
vědomí a souvisejícího výzkumu ve Spojených státech amerických v průběhu 20. století.
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first‘ paradigm of research). Na počátku výzkumu tak nestojí právní norma, 

jejíž vnímání má být zkoumáno, ale životní situace (např. situace žádatele o 

sociální bydlení, soudní spor, ale i obecně bydlení v určité oblasti), v níž se 

výzkumníci snaží odhalit vliv právních norem a zároveň z ní zmapovat 

mínění o nich. Dále Sibley uvádí jako jeden z bodů orientace školy opuštění 

zaměření se na měřitelné chování a naopak důraz na weberiánskou koncepci 

sociálního jednání, přičemž v této koncepci není právo jen nástrojem 

působícím na vztahy ve společnosti, ale „soustavou pojmových kategorií a 

schématem, které pomáhá budovat, skládat, zprostředkovávat a 

vyhodnocovat společenské vztahy“62. Třetím obratem v přístupu je nahrazení 

původních předmětů výzkumu (právních norem a institucí a znalostí a 

názorů respondentů) samotným právním vědomím jako „analyticky 

konceptualizovaným předmětem výzkumu“.63

Naznačená změna v teoretickém přístupu (zejména snaha o zkoumání 

významů vnímaných respondenty) si samozřejmě vyžádala i změnu 

metodologickou, přičemž nově užívané metody se inspirovali zejména v 

antropologii. Základním postupem této školy se staly kvalitativní hloubkové 

rozhovory s respondenty bez předem daného souboru otázek. Tak 

kupříkladu na základě 430 takových rozhovorů s obyvateli New Jersey 

dvojice Patricia Ewick a Susan Sibley64 rozlišila tři hlavní typy právního 

vědomí – „před právem“ (Before the Law) se cítí část věřící v jeho legitimnost, 

skupina „s právem“ (With the Law) považuje právo jen za instrument 

k dosažení cílů a zbylí cítící „proti právu“ (Against the Law) projevují k právu 

nedůvěru či odpor.

                                      
62 Ibid., s 327: „a set of conceptual categories and schema that help construct, compose, 
communicate, and interpret social relations“.
63 Ibid., s. 327: v celém kontextu: „ [...] the turn to everyday life and the cultural meanings of 
social action demanded a willingness to shift from the native categories of actors as the object 
of study, e.g., the rules of the state, the formal institutions of law, the attitudes and opinions of 
actors, to an analytically conceptualized unit of analysis, the researcher’s definition of the 
subject, legal consciousness“.
64 Kniha EWICK, Patricia – SIBLEY, Susan. The Common Place of Law: Stories from Everyday 
Life. Chicago: University of  Chicago Press, 1998; dle HERTOGH, s. 462 – 463.
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Za hlavní cíl výzkumů pak Sibley65 ambiciózně považuje „adresování 

otázky právní hegemonie, obzvláště jak si právo udrželo svou instituciální 

sílu navzdory sílícímu rozporu mezi law in books a law in action“.

I/4.3. „Evropská“ kvalitativní škola

Představitelé třetí z představených škol, zejména evropští právní 

sociologové, souhlasí v mnohém se směřováním předchozí školy, od konce 

devadesátých let 20. století však začali rozvíjet radikálnější pohled na to, co 

je právní vědomí. Mezi představitele školy patří například britský (avšak 

v USA a později Asii působící) právní teoretik David M. Engel66 a nizozemský 

právní teoretik Marc Hertogh, který obě školy manifestně rozlišil v roce 2004 

svou statí A `European' Conception of Legal Consciousness: Rediscovering 

Eugen Ehrlich67.

Pokud „americká“ škola navazuje na rozdíl mezi law in books a law in 

action, tj. koncept, který zformuloval Američan Roscoe Pound, „evropská“ 

škola navazuje na jeho současníka, rakouského (v Bukovině žijícího) 

právního teoretika Eugena Ehrlicha a jeho koncept living law.

Zatímco Pound upozorňuje na rozdíly mezi objektivním právem (law in 

books) a jeho skutečným realizováním (law in action), Ehrich jde dál, když 

jako protikladnou dvojici zavádí na jedné straně zákonodárnou a soudní 

aktivitu jako oficiální „normy pro rozhodnutí“ (norms for decision) a na druhé 

straně „živé právo“ (living law), které tvoří pravidla chování přirozeně se 

vyskytující ve společnosti a regulující chování jedinců v ní. Za normálních 

okolností se v sociálních vztazích uplatňuje living law, teprve v případě 

konfliktu je tento řešen pomocí vynutitelných norms for decision.68

Zatímco Pound se tedy v obou svých kategoriích orientuje na „oficiální“ 

právo, Ehrichův záběr je širší, když jeho norms for decision představují právo 

oficiální, zatímco living law právo neoficiální, přesto však regulující jednání a 

                                      
65 SIBLEY 2005, s 323. V celém kontextu: „Legal consciousness as a theoretical concept and 
topic of empirical research developed within law and society in the 1980s and 1990s to 
address issues of legal hegemony, particularly how the law sustains its institutional power 
despite a persistent gap between the law on the books and the law in action. Why do people 
acquiesce to a legal system that, despite its promises of equal treatment, systematically 
reproduces inequality?“
66 Např. ENGEL, David. How Does Law Matter in the Constitution of Legal Consciousness? In: 
GARTH, B. – SARAT, A. (eds.) How Does Law Matter? 1998, s. 109 a násl.
67 In: Journal of Law and Society. Volume 31, Number 4, December 2004, s. 457 – 481.  
68 HERTOGH, s. 472 - 474.
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chování jedinců v sociálních interakcích, pro které paralelu v Poundově 

konceptu nenajdeme.69

Podle Hertogha spočívá tudíž deficit „americké“ školy v tom, že 

předmětem jejího zkoumání je sice právní vědomí, ale stále se vztahující 

k normám oficiálního práva; odklon od empiristického principu law first tedy 

není dostatečný. V pohledu „evropské“ školy proto právo ztrácí svoje 

postavení nezávislé proměnné a stává se zjišťovanou proměnnou závislou. 

Hertogh formuluje rozdíl mezi školami jako rozdíl mezi zásadními otázkami, 

které si kladou. Zatímco „americká“ škola se snaží odpovědět na otázku „Jak 

lidé pociťují (oficiální) právo?“, ta „evropská“ se ptá „Co lidé pociťují jako 

‘právo’?“.70

Bez ohledu na snahu o odlišné výstupy používá po metodologické 

stránce „evropská“ škola identické postupy, tedy obvykle individuální 

nestandardizované hloubkové rozhovory. To, jak výstupy ze stejných 

kvalitativních dat mohou být s ohledem na rozdíl v teoretickém přístupu 

různě interpretovány, ilustruje Hertogh71 na svém výzkumu aktivní sociální 

politiky v „Indonéské čtvrti“72 nizozemského města Zwolle po pouličních 

násilnostech v roce 1994. Úzká skupina sociálních pracovníků vybavená 

silnými pravomocemi po nich při své činnosti sice porušovala platné 

fundamentální právní normy (např. týkající se ochrany osobních údajů či 

rovnosti přidělování sociálních bytů), dosáhla však se souhlasem jejích 

obyvatel kultivace čtvrti. Optikou „americké“ školy se právní vědomí 

místních politiků i obyvatel o právním státu (tedy jak píše Hertogh 

Rechtsstaat in action) podstatně odlišilo od jeho ideálu (Rechtsstaat in books). 

Nabízený „evropský“ pohled však tvrdí, že zwollské právní vědomí možnilo 

nahradit právní normy obdobnými hodnotami v rámci Living Rechtsstaat –

legalitu zásahů do práv občanů vnímavostí (responsiveness) k jejich 

potřebám a formální rovnost před zákonem rovností materiální, tedy rovností 

jednotlivců po aplikaci individuálně vybraných řešení jejich situace.

                                      
69 Ibid.
70 Ibid., s. 475: „How do people experience law?“ vs. „What do people experience as ‘law’?“.
71 Ibid., s. 466 – 472 a 476 – 480.
72 Název nesouvisí s etnicitou obyvatel, ale s pojmenováním ulic této v té době zanedbané 
čtvrti podle indonéských ostrovů. Násilnosti byly paradoxně vyvolány odporem místních 
obyvatel vůči novým obyvatelům čtvrti, kteří byli tmavé barvy pleti.
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I/4.4. Diskuse

Přes všechny koncepční rozdíly představených škol si troufám tvrdit, 

že rozdíly ve vnímání právního vědomí jako pojmu a v přístupu k jeho 

zkoumání nejsou mezi nimi nepřekonatelné a výzkumníci v oboru právního 

vědomí mohou benefitovat ze všech předestřených přístupů a pohledů.73

Rozdělení na školy by tak mělo sloužit především ke snazšímu zorientování 

se a zařazení inspiračních zdrojů do vzájemných souvislostí.

Základem kvantitativního sociologického výzkumu bude samozřejmě

přístup empirické KOL školy. Jak argumentuje Hertogh, „americká“ 

kvalitativní škola není ve své koncepci empirikům ideově vzdálená. Tyto dvě 

školy tedy mohou být společně vnímány i jako vzájemně se doplňující dvojice 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 

Slabinou „evropské“ školy z hlediska výzkumu právního vědomí může 

být její stírání rozdílu mezi právem a dalšími normativními systémy, které 

regulují jednání jednotlivců, tedy morálkou (včetně náboženství) a zvykem 

(tradicí). Hertoghem v jeho výzkumu prezentované nahrazování oficiálního 

právního státu právním státem sice funkčním, ale s poněkud pozměněnými 

základními hodnotami, může navíc vést k dosti kontroverzním závěrům.74

Pokud však výzkumník dokáže operovat dostatečně precizně s vymezením 

práva, lze porovnáním living law a existujícího právního řádu dospět 

k zajímavým zjištěním zejména na poli mínění o právu.

                                      
73 Jak tvrdí např. i COWAN, Dave. Legal Consciousness: Some Observations. The Modern 
Law Review, Volume 67, Issue 6, November 2004, s. 928 – 958.
74 Hertoghova práce je dobrou obhajobou protiprávního přístupu týmu sociálních 
pracovníků, když jejím aktérům připisuje i dle právního řádu správné ideje a cíle. Takový
postup však může obhajovat i mnohem nedemokratičtější projekty, nebudou-li důsledně 
brány v potaz rozpory mezi skutečností a právním řádem.
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II. Utváření právního vědomí 

Pro obsah právního vědomí jednotlivců je samozřejmě důležitý i jeho 

postupný vývoj ve stádiu před vstupem do dospělosti. Zásadní otázkou 

vědeckého diskurzu je v této souvislosti především to, zda (nakolik) jsou 

určitá hodnotová vnímání dobra a zla již vrozená, či zda (nakolik) je jedinec 

získává socializací a které procesy k tomu vedou.75

Z důvodu omezeného záběru této práce a také toho, že téma je již blíže 

domény (sociální) psychologie, se však budeme v následující části věnovat 

pouze způsobům získávání informací v dospělém věku, a to konkrétně 

v současné České republice.

II/1. Projekt SC&C „Analýza přístupu veřejnosti k regulaci v ČR“ 76

V roce 2007 objednalo Ministerstvo vnitra České republiky v rámci 

svého záměru zlepšit podmínky v přístupu k právním předpisům a zvýšit 

jejich srozumitelnost77 u výzkumné agentury SC&C analýzu této 

problematiky. Přes určitou formulační neobratnost78 nabízí výstup analýzy 

některé zajímavé závěry.

Autoři zvolili pro výzkum rozdělení populace na dvě skupiny –

„běžnou“ a „komplikovanou“, přičemž do druhé jmenované byli zařazeni 

studenti, důchodci, lidé v domácnosti, nezaměstnaní a zaměstnaní žijící

                                      
75 Z publikací týkající se právního vědomí v raném věku lze odkázat například na práci 
LAMPE, Ernst-Joachim. Der Entwicklung von Rechtsbewusstsein im Kindesalter. Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie. s. 397-427, k níž anotace v anglickém jazyce uvádí: „Initiated 
by the author an empirical investigation into the development of the sense of right and wrong 
has been conducted in children between the ages of 3 and 13 years in 2001 and 2002. Firstly 
the author reviews the actual state of knowledge and – following a short overview of the 
feasible scientific methods – he describes the method of the present investigation. 
Semistructured interviews were focused on the childlike points of view concerning problems of 
civil law (e.g. possession and property, binding to contracts) and criminal law (e.g. violation of 
property rights, accountability of conduct, esp. participation and attempt). It turned out that 
certain pre-judicial beliefs are apparently inborn and maturate while children grow up, but are 
also influenced by specific imprinting processes within the cultural background. Natural law, 
up to now mainly philosophically grounded, obtains hereby for the first time a differentiated 
empiric basis.“ 
K vývoji a strategii výuky v o něco pozdějším věku pak zde často citované dílo URBAN, 
Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí u studentů středních škol.    
76 SC&C. Analýza přístupu veřejnosti k regulaci v ČR – Závěrečná zpráva. 29.11.2007. 
Dostupné v elektronické podobě například na http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/ 
analyza-vztahu-verejnosti-k-pr-predpisum.pdf (přístup 5.12.2012).
77 Ibid., s. 3.
78 Autoři například jako by si nebyli jisti vztahem mezi výrazy regulace, právní předpisy a 
zákony.
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osamoceně s dítětem.79 V první skupině tak zůstaly pouze osoby s vlastním 

příjmem, které nevychovávají samostatně dítě. To se samozřejmě promítlo i 

na demografické struktuře obou skupin. Z nejpodstatnějších rozdílů uveďme 

podíl žen ve vzorku (45% u běžné populace, 72% u komplikované) a rozvržení 

věkových kategorií 18-34 let, 35-49 let, 50-65 let (34%, 46%, 20%80 u běžné 

oproti 39%, 18%, 43% u komplikované). Na tomto rozvržení je podstatný 

rovněž fakt, že obyvatelé nad 65 nebyli vůbec dotazováni. To mohlo 

podstatně ovlivnit výsledky vzhledem k nižší míře používání moderních médií 

v této věkové skupině.81

Výzkum kombinoval kvalitativní a kvantitativní metodu. Na základě 

dvou skupinových diskusí (po jedné focus group se zástupci každé ze 

zkoumaných skupin) byl připraven dotazník, který byl formou telefonického 

dotazování (CATI) předložen 300 respondentům z běžné a 200 respondentům 

z komplikované populace.

Ačkoli dle zadání analýzy by měl být hlavním předmětem výzkumu 

přístup ve smyslu získávání informací, tedy vědění o právu, podstatná část 

otázek se věnuje vztahu k právním předpisům, tedy mínění o právu. Přestože 

se v této části zaměříme především na první zmíněnou oblast, tedy to, jak dle 

zjištění výzkumu obyvatelé České republiky zjišťují obsah právních předpisů, 

můžeme z výsledků tohoto výzkumu dovodit i názor veřejnosti na kvalitu 

české právní úpravy.

II/1.1. Srozumitelnost, rozsah a proměnlivost

Přes pouze ilustrativní množství respondentů došli autoři výzkumu

k několika zajímavým závěrům o kvalitě českých norem už při řízených 

diskuzích. Diskutující považovali předpisy mimo jiné za nepřehledné, pro 

laika nesrozumitelné a rovněž výkladově nejednoznačné.82 Exaktně pak toto 

dokládají i výsledky dotazníkového šetření (viz Ilustrace č. 1). Dodejme, že 

                                      
79 Volba tohoto rozdělení populace není v závěrečné zprávě odůvodněna, s ohledem na 
pohled státu jako zadavatele však zřejmě bylo zamýšleno zjistit separátně data o 
pravděpodobných přispěvatelích do a příjemcích dávek ze systému sociálního zabezpečení 
v nejširším smyslu.
80 U běžné populace byla dle závěrečné zprávy data následně převážena dle údajů ČSÚ.
81 K počítačové gramotnosti viz například BOČKOVÁ, Lenka – HASTRMANOVÁ, Šárka –
HAVRDOVÁ, Egle. 50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života. Praha: 
Respekt institut, 2011, s. 84 – 85.
82 SC&C, s. 7 – 8. Pro úplnost dodejme, že prvním ve zprávě uvedeným adjektivem bylo 
hodnotící nespravedlivé.
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mezi rozlišovanými populacemi nedochází k zásadním odlišnostem, přestože 

komplikovaná populace vnímá zřejmě kvalitu předpisů o něco kritičtěji.

Ilustrace č. 1; zdroj: SC&C, s. 14 (editováno)

Kritizováno je také množství předpisů a frekvence jejich změn. I to bylo 

potvrzeno rovněž ve výsledcích dotazníku (viz Ilustrace č. 2), ačkoli ten 

rovněž ukázal, že přibližně polovina dotazovaných rozumí četnosti změn jako 

související se změnami ve společnosti. Z výstupů dotazníku také vyplývá, že 

zvláště nespokojeni jsou respondenti s nedostatečným informováním o 

novinkách v legislativě. Dá se předpokládat, že tyto dvě oblasti spolu 

souvisejí a při vyšší míře informování by i množství souhlasu s počtem 

předpisů rostlo.
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Ilustrace č. 2; zdroj SC&C, s. 12 – 14 (editováno)

I neodborná veřejnost tedy reflektuje shora (v oddílu I/2.1) zmíněné

deficity moderního českého právního řádu spočívající v jeho

nesrozumitelnosti, rozsahu a proměnlivosti. Důsledkem této situace je pro 

běžné adresáty práva dle kvalitativní části výzkumu závislost na úřadech, se 

kterými konkrétní životní situaci řeší.83 Dalším zjištěním z focus groups je, 

že laická veřejnost nerozlišuje příliš mezi oblastmi právní úpravy.84

Kombinace těchto faktorů může pro právního aktéra v situacích, kdy marně 

spoléhá na informaci úřadu o tom, jak by měl postupovat, vést 

k nepříjemným důsledkům. Připomeňme, že úředníci obcí a krajů v České 

republice nejenže vystupují často ve dvojí roli samosprávy a státní správy, 

ale v rámci správního řízení vedou řízení se základem v různých předpisech, 

návrhová i nenávrhová, s různým okruhem a druhem obesílání účastníků, a 

k tomu ještě provádějí správní trestání. Mezi právnickou veřejností známé je 

pak také související spoléhání se části obyvatel – zejména sociálně slabších –

                                      
83 SC&C, s. 8.
84 SC&C, s. 10; elementární dělení práva obvykle obsahuje rozlišení na právo veřejné 
(správní a trestní) a soukromé (občanské, obchodní, rodinné, pracovní aj.).
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na autoritu soudů, které jsou na toto konto častými adresáty různých druhů 

stížností, k jejichž projednání a vyřešení však obvykle nejsou příslušny.85

II/1.2. Dostupnost

Přesto je výstup výzkumu poměrně optimistický, když tvrdí, že přístup 

k informacím považují účastníci focus groups za bezproblémový, tedy „co 

chtějí zjistit, zjistí“.86 Postup při získávání informace je přitom popsán tak, že 

zájem o daný předpis vzniká obvykle na základě zachycení informace 

v médiích, načež dojde k vyhledání bližších podrobností na internetu, na 

úřadě, případně v právní poradně; odbornou literaturu nebo advokáta 

konzultují oslovení spíše výjimečně. Tento závěr je pozitivní i v tom, že svědčí 

o existenci snahy získávat informace o právních předpisech před tím, než 

nastane situace, ve které se aplikují.

Kvantitativní část výzkumu výše popsané přes ne zcela dobře zvolenou 

metodiku – vhodnější by zde byla spíše možnost více odpovědí – zřejmě 

potvrzuje (viz Ilustrace č. 3); s tím, že u komplikované populace je přístup 

k získávání informací zřejmě o něco pasivnější, když se z nich více spoléhá 

na informace z médií bez následné konzultace dalších zdrojů, zejména 

internetu. 

Za poukázání stojí i slabá reprezentace položky „jinak“, která 

reprezentuje především rady od přátel a známých. Výsledek je sice zřejmě 

ovlivněn způsobem položení otázky, nicméně dokládá, že právo není 

obvyklým tématem neformálních konverzací. Z hlediska modelu 

dvoustupňové komunikace87 tedy v případě vědění o právu nejde o názorové 

vůdce v tradičním slova smyslu, ale o interpretátory88, kteří jsou jako autoři 

textů internetových poradenských portálů víceméně anonymní.

                                      
85 Že toto není českým specifikem, dokazuje výzkum tzv. garbage cases publikovaný v roce 
1990 jednou ze zmiňovaných autorek americké kvalitativní školy jako MERRY, Sally Engle. 
Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans.
Chicago: University of Chicago Press, 1990.
86 SC&C, s. 10.
87 Viz např. KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2004, s. 56 – 59.
88 Interpretátory a názorové vůdce rozlišuje např. Večeřa (VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 245). 
Lze předpokládat, že role tradičních názorových vůdců bude zejména při utváření mínění o 
právu, tedy postojů k právní problematice.
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Ilustrace č. 3; zdroj: SC&C, s. 30

II/1.3. Znalost; akcentovaná témata

Při sebehodnocení osobní úrovně znalostí základních právních 

předpisů nejsou obyvatelé České republiky dle výstupů dotazníku (viz 

Ilustrace č. 4) příliš optimističtí (zvláště vezmeme-li v úvahu formulaci otázky 

„Do jaké míry si myslíte, že znáte alespoň základní právní předpisy nutné 

k životu v ČR?“). Zřejmá je pak signifikantně horší situace v případě sociálně 
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ohroženějších skupin. Jak je s ohledem na výše uvedené poměrně 

předvídatelné, ještě hůře hodnotí respondenti svou schopnost orientovat se 

v takových předpisech.

Ilustrace č. 4; zdroj: SC&C, s. 29

Otázkou je, které předpisy považují respondenti skutečně za 

nejdůležitější. Podle výstupu kvalitativní části jsou základní lidská práva pro 

občany zřejmě již zakořeněná,89 převládají tedy oblasti z každodenního 

života, přičemž účastníci „komplikované“ skupiny věnovali logicky vyšší 

                                      
89 SC&C, s. 8; to by odpovídalo i dílčímu závěru sondy Právní vědomí studentů humanitních 
oborů.
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pozornost předpisům ze sociální oblasti, ti z „běžné“ především poplatkům, 

majetkovým a pracovněprávním otázkám a také dopravě90. 

Kvantitativní výzkum (viz Ilustrace č. 5) toto potvrzuje, přičemž však 

ukazuje, že velká důležitost je přikládána téměř všem předloženým oblastem 

života. 

Ilustrace č. 5; zdroj: SC&C, s. 35

Pokud jde o orientaci v předpisech (viz Ilustrace č. 6), zde se však 

ukazuje, že po ne zcela každodenním „stavebnictví“ jsou nejvíce 

komplikovanými právě „základní právní předpisy“. Zdá se tedy, že základní 

přepisy jsou brány jako samozřejmost, nikoli proto, že platí jejich všeobecná 

znalost, ale proto, že adresáti je nevnímají jako důležité a nedokážou zachytit 

jejich projevy v reálných životních situacích. To je svým způsobem 

alarmující, protože znalost fundamentálních norem by měly být základem, 

na kterém je vystavěno pochopení předpisů z konkrétních oblastí života.

                                      
90 Výzkum probíhal rok po zavedení tzv. bodového systému a dalších změn zákona o provozu 
na silničních komunikacích, proto se dá předpokládat, že téma dopravy bylo oproti 
normálnímu dlouhodobému stavu poněkud nadreprezentované.
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Ilustrace č. 6; zdroj: SC&C, s. 35 – 36
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III. Výzkum Aktér 2011 z hlediska měření právního vědomí

III/1. Obecně k metodám výzkumu právního vědomí

Jak jsme předestřeli v předchozích kapitolách, přístup k problematice 

právního vědomí může být různorodý a různorodé jsou i metody, které 

výzkumníci používají pro získávání dat pro své závěry.

Kvalitativní metody mladších škol zahrnují zejména hloubkové 

rozhovory a také metody pozorování (nejčastěji zřejmě zúčastněného, avšak 

otevřeného). Jak jsme ukázali v podkapitole II/1, zajímavé a relevantní 

poznatky lze získat rovněž z focus groups.

Z kvantitativních metod lze zmínit různé formy obsahové analýzy, 

kupříkladu denního tisku či učebních osnov, za pomocí kterých lze z četnosti 

a formy zmínek o právním vědomí mnohé sekundárně dovodit, zejména 

v případě výzkumů pokrývajících více časových období.91

Při měření právního vědomí má však nezastupitelnou úlohu především 

kvantitativní dotazníkový výzkum umožňující získat množství robustních dat 

od reprezentativního množství respondentů. Jelikož u této metody má 

výzkumník obvykle minimální možnost zpětné konzultace odpovědí 

s respondentem, je nutné pečlivě se věnovat výběru otázek a jejich formulaci, 

a to se zvláštním ohledem na to, že v právu i drobné jazykové nuance nesou

mnohdy odlišný význam. Již výše (viz oddíl I/3.2) jsme uvedli, že je 

s ohledem na vysokou abstraktnost práva vhodné klást i otázky ve formě 

představení zcela reálných situací, které mají respondenti zhodnotit na 

základě svého vědění a mínění o právu. Obvyklým typem takových otázek je 

při výzkumu vědomí o trestním právu představení skutku trestného činu 

s požadavkem na respondenta převzít roli soudce. 

V této souvislosti je nutno podotknout, že trestní právo je 

v sociologických výzkumech zřejmě dlouhodobě vedoucím odvětvím. 

S ohledem na jeho co se týče postihu největší závažnost a i ne zcela perfektní 

                                      
91 Z pomezí kvantitativního a kvalitativního přístupu lze uvést jako roztomilý, avšak vědecky 
velmi podnětný, příklad takového druhu obsahové analýzy výzkum amerického profesora 
práva Marca Galantera, který k popisu vývoje právního vědomí americké společnosti (názorů 
na fungování právního systému) zvolil rozbor četnosti a obsahu vtipů o právnících kolujících 
v různých dekádách v USA (viz např. stať GALANTER, Marc. Changing Legal Consciousness 
in America: The View from the Joke Corpus. In: Cardozo Law Review, Vol. 23:6 (2001 – 2002), 
s. 2223 – 2240).
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znalost trestněprávních předpisů92 je to pochopitelné. Přesto by se dle mého 

názoru mělo věnovat více prostoru rovněž právu občanskému (i v souvislosti 

s rostoucím množstvím úvěrů a spotřebitelských transakcí) a také 

opomíjeným procesním předpisům, jejichž neznalost je častou, byť triviální 

příčinou nepříjemných právních situací.

III/2. Představení výzkumu Aktér 2011

Reprezentantem kvantitativního výzkumu, který nabízí zajímavá data 

k problematice právního vědomí české společnosti, je sociologický výzkum 

Aktér 2011, vycházející z mezinárodního výzkumu Eurojustis a zpracovaný 

Katedrou sociologie FF UK, v terénu pak realizovaný společností STEM 

v únoru 2011 na výběrovém souboru 1199 osob zvolených kvótním výběrem. 

Výzkum se obecně věnoval především tématům vnímání bezpečnosti a rovněž 

vymahatelnosti spravedlnosti v České republice, zejména v oblasti trestního 

práva.

Z hlediska zkoumání právního vědomí byly v rámci výzkumu položeny 

relevantní otázky zejména v následujících oblastech:

a) dodržování zákonů, pokynů a rozhodnutí, které respondenti 

považují za rozporné s vlastním morálním přesvědčením 

(zejména ot. 38, 72 až 74, ot. 89 až 91);

b) přiměřenost (tvrdost) zákonů a ukládaných sankcí (zejména ot. 

88, ot. 94 až 100, ot 133);

c) mínění o závažnosti konkrétních typů protiprávního jednání, 

resp. jejich zavrženíhodnosti z morálního hlediska (zejména ot. 

48 až 50 a související 51 až 53);

d) názory na kvalitu fungování justice obecně (např. ot. 92 a 93).

Agregované odpovědi na některé tyto otázky z prvních dvou oblastí

zkusíme v následující části této práce analyzovat a zjistit tak, co z nich lze 

dovodit o právním vědomí české společnosti.

                                      
92 Viz např. otázka č. 4 přiložené sondy Právní vědomí studentů humanitních oborů, kdy u 
„ponechání si nalezené peněženky s obnosem 6000 Kč“ pouze 40% respondentů správně 
určilo, že jde o trestný čin zatajení věci. Podobný typ výzkumu provedli i výzkumníci 
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (viz ZEMAN 2010, zejm. s. 40 – 45), ve kterém 
kupříkladu 68% respondentů – tedy shodně s přiloženou sondou – nesprávně určilo, že 
vyhýbání se splácení dluhu je trestným činem.
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Tyto otázky nám rovněž umožní otestovat některé hypotézy týkající se 

právního vědomí adresátů právních norem. Zde představené hypotézy 

vycházejí především z Večeřova shrnutí nejvýznamnějších diferencujících 

faktorů právního vědomí (viz oddíl I/3.4). Níže se budeme zabývat

následujícími:

H1: U mladších věkových kategorií existuje větší shovívavost 

k protiprávnímu jednání a obecně menší respekt k právu.

H2: Vyšší vzdělání koreluje s vyšší důvěrou v právní systém.

H3: Důvěra v právní řád má souvislost s politickým přesvědčením.

H4: Tendence k vyšší přísnosti trestání existuje v obecné rovině u žen, 

v konkrétních případech u mužů.

H5: Muži mají tendenci hodnotit trestné činy proti majetku přísněji než 

ženy. 

III/3. Dodržování zákonů, pokynů a rozhodnutí (konformita, respekt 

a důvěra v právní řád)

Výzkum předně zkoumá jedno z měřítek míry konformity ve 

společnosti, tedy odpověď na otázku, zda je nutné podřídit se i „špatným“ 

zákonům. 

Z hlediska výše předestřených teoretických kategorií právního vědomí 

je obtížné tento typ otázek přesně zařadit. Respondenti chápou otázku 

nejspíše jako hodnotící a vztahující se k právnímu systému jako celku, tedy 

mírně nadneseně názor na správnost existence a vlády právního státu, a to 

částečně obecně, především však zřejmě s ohledem na existující právní řád.

Měříme jimi tedy obecnější formy mínění o právu jako celku (hodnotovou 

orientaci respondenta a jeho postoje), tedy kvality obvykle pojmenovávané 

jako důvěra a respekt k právu (právnímu řádu či systému), které ve výsledku 

znamenají právní konformitu, tedy jednání v souladu s právem. Může jít i o 

jeden z možných přístupů pro zjišťování zařazení subjektu na škále právních 

postojů prezentované Večeřou a Urbanovou (viz oddíl I/2.2).
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Večeřa93 v této souvislosti uvádí příklady několika zahraničních 

výzkumů ze 70. let 20. století, které na různě formulované otázky získaly 

následující odpovědi:

Německo – „Byl byste poslušný zákonů i v případě, že byste si 

nemyslel, že jsou spravedlivé?“ – souhlas 66%;

Nizozemsko – „Myslíte, že právo by mělo být dodrženo i v případě, když 

cítíte, že je nespravedlivé?“ – souhlas 47%;

Polsko – „Právo by mělo být vždy dodrženo, dokonce i když je podle 

vašeho názoru nesprávné?“ – souhlas 45%. 

Večeřa interpretuje komparaci výsledků tradičním „německým 

smyslem pro autoritu státu“ a rozdíly v prestiži práva v jednotlivých 

společnostech.94 Z politologického pohledu je zajímavé, že dobový výzkum 

přinesl obdobný výsledek pro zbývající dva státy, ač odlišného politického 

zřízení. 

Data získaná výzkumem Aktér 2011 ovšem ukazují, že měření názoru 

respondentů v této oblasti není vůbec jednoduché a je třeba věnovat 

dostatek pozornosti obezřetnému formulování otázky, tak následné 

interpretaci výsledků. 

Výzkum položil následující dvě velmi podobné otázky se stejnou škálou 

odpovědí:

38. Lidé musejí respektovat zákon i v případě, že neodpovídá tomu, co sami považují za 
správné.

Rozhodně souhlasím 26,5

Spíše souhlasím 41,1

Ani souhlas, ani nesouhlas 19,7

Spíše nesouhlasím 6,3

Rozhodně nesouhlasím 1,8

Neví 4,7

  

                                      
93 VEČEŘA – URBANOVÁ, s. 251 s odkazem na KAUPEN, W. Public Opinion of the Law in 
Democratic Society. In: PODGÓRECKI, Adam (ed). Knowledge and Opinion about Law.
London: Martin Robertson, 1973, s. 46.
94 Ibid., s. 251.
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90. Všechny zákony se musí striktně dodržovat.

Rozhodně souhlasím 36,9

Spíše souhlasím 40,7

Ani souhlas, ani nesouhlas 14,9

Spíše nesouhlasím 4,4

Rozhodně nesouhlasím 2,1

Neví 1,0

Předně je evidentní, že součet souhlasných hlasů (67,6%, resp. 77,6%) 

převyšuje míru konformity ve zmíněném „spořádaném“ Německu (byť 

srovnáno s odlišným obdobím). Zdá se tedy, že autorita práva je v České 

republice relativně vysoká a čísla nenaznačují zásadní problém pro existenci 

právního státu.

Obě otázky hledají odpověď na totéž, přesto u druhé z nich podstatně 

přibylo respondentů vyjadřujících s výrokem rozhodný souhlas. Důvod může 

spočívat v řazení otázek. Zatímco ot. 38 je v baterii zařazena za výroky 

(„názory na situaci v ČR“) týkající se kriminality a obav z ní a bezprostředně 

za výrok „Většina Čechů sama zákony příliš nectí ani nedodržuje“ (součet 

kladných odpovědí 49,3%), ot. 90 se nachází v baterii začínající poněkud 

sugestivním výrokem „Soudy obvykle chrání zájmy bohatých a mocných před 

zájmy obyčejných lidí“.

O něco jednodušším vysvětlením rozdílu mezi odpověďmi by mohlo být 

i to, že první otázka výslovně staví proti sobě zákon a osobní přesvědčení, 

kdežto druhá explicitně žádnou polaritu nepředjímá. K tomu je pak zajímavé 

rovněž srovnání s bezprostředně následující otázkou:

91. Udělat správnou věc občas znamená porušit zákon

Rozhodně souhlasím 9,8

Spíše souhlasím 27,2

Ani souhlas, ani nesouhlas 30,9

Spíše nesouhlasím 17,6

Rozhodně nesouhlasím 7,4

Neví 7,1

V této otázce jsou již respondenti opět (byť spíše implicitně) vybízeni 

k výběru mezi právním řádem („zákonnost“) a mimoprávními systémy 
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regulace společnosti či osobním přesvědčením („správnost“). Odpovědi 

indikují, že skutečná konformita nemusí být až tak vysoká, jak respondenti 

proklamovali v předchozích odpovědích.

III/3.1. Závislost na věku

Z hlediska testování hypotéz je nasnadě použít tyto otázky k otestování 

hypotézy H1, tedy obecného přesvědčení, že mladší lidé nechovají 

k právnímu řádu takový respekt, jako lidé starší.

Dále užitá kategorizace stáří respondentů vychází z rozdělení 

použitého tvůrci výzkumu Aktér 2011: 

Věková kategorie Soubor

18-29 let 21 %

30-44 let 29 %

45-59 let 25 %

60 let a více 25 %

Nejvhodnější se jeví otestovat nejprve ot. 38, která mezi třemi výše 

uvedenými vyšla středním způsobem a proto zřejmě nejvíce odpovídá 

hodnotě, kterou chtěli výzkumníci zjistit. Letmý pohled na procentuální 

četnost výskytů jednotlivých odpovědí ve věkových kategoriích skutečně 

nasvědčuje platnosti hypotézy.

Můžeme vidět, že konformita neroste radikálně, avšak k růstu dochází, 

a to zejména mezi první a druhou věkovou kategorií a dále mezi třetí a 
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čtvrtou, přičemž u druhého zmíněného předělu jde o vyhranění souhlasu do 

kvalitativně silnější kategorie.

Za použití kontingenční tabulky můžeme přesněji vysledovat, jak silné 

je odchýlení dat od nezávislé distribuce. Z důvodu malého počtu odpovědí 

byly v následující tabulce obě nesouhlasné odpovědi sloučeny a kategorie 

„Neví“ byla vyloučena.

Věková skupina * Q 38 (po úpravě)

Lidé musí respektovat zákon i v případě, že neodpovídá 

tomu, co sami považují za správné.

Total

rozhodný 

souhlas

spíše 

souhlas

ani souhlas, 

ani nesouhlas

nesouhlas 

(sloučeno)

Věková 

skupina

18 - 29 % within Věková skupina 23,0% 41,3% 23,4% 12,3% 100,0%

Adjusted Residual -1,9 -,6 1,2 2,4

30 - 44 % within Věková skupina 26,8% 44,6% 21,4% 7,1% 100,0%

Adjusted Residual -,5 ,7 ,4 -1,0

45 - 59 % within Věková skupina 25,6% 48,4% 18,9% 7,1% 100,0%

Adjusted Residual -1,0 2,1 -,9 -,9

60 a 

více

% within Věková skupina 35,6% 37,0% 19,2% 8,2% 100,0%

Adjusted Residual 3,3 -2,3 -,7 -,2

Total % within Věková skupina 27,9% 43,0% 20,7% 8,5% 100,0%

Ač není tabulka zcela průkazná, můžeme z ní poměrně přesvědčivě 

vyčíst, že konformita se zákonem a věk skutečně nejsou nezávislé veličiny a 

s ohledem na otázku především respekt k zákonu roste se zvyšujícím se 

věkem. Korelační koeficient gama (γ) činí pro uvedenou tabulku -0,108, 

Spearmanův -0,090 se signifikancí 0,003, resp. 0,002. 

Prakticky stejné hodnoty korelačních koeficientů (γ -0,110 se sig. 

0,002; Spearman -0,090 se sig. 0,002) vykazuje i shodně konstruovaná 

kontingenční tabulka pro ot. 90, ve které jsou hodnoty residuí silnější 

u nejnižší věkové kategorie, avšak slabší u nejstarších respondentů.
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Věková skupina * Q 90 (po úpravě)

Všechny zákony se musí striktně dodržovat.

Total

rozhodný 

souhlas

spíše 

souhlas

ani souhlas, 

ani nesouhlas

nesouhlas 

(sloučeno)

Věková 

skupina

18 - 29 % within Věková skupina 30,4% 42,8% 16,4% 10,4% 100,0%

Adjusted Residual -2,6 ,7 ,7 2,7

30 - 44 % within Věková skupina 39,1% 38,8% 15,5% 6,6% 100,0%

Adjusted Residual ,8 -1,0 ,3 ,0

45 - 59 % within Věková skupina 35,3% 45,5% 13,7% 5,5% 100,0%

Adjusted Residual -,9 1,8 -,7 -,9

60 a více % within Věková skupina 43,6% 37,5% 14,4% 4,5% 100,0%

Adjusted Residual 2,5 -1,4 -,3 -1,7

Total % within Věková skupina 37,4% 41,0% 15,0% 6,6% 100,0%

Na sloupcovém grafu lze znázornit závislost podobně jako u předchozí 

ot. 38, avšak s tím rozdílem, že vztah obou souhlasných kategorií zde 

s věkem více kolísá. Zatímco u ot. 38 šlo pouze o náznak, u ot. 90 kategorie 

rozhodného souhlasu je zřetelné, že mezi první a druhou věkovou kategorií 

dochází nejen ke zvýšení souhlasu s premisou nutnosti dodržování zákonů, 

ale i jeho radikalizace, která se u třetí věkové skupiny opět více transformuje 

do pouze mírného souhlasu.

Lze uzavřít, že nulovou hypotézu nezávislosti k H1 můžeme s ohledem

na výše uvedená data s vysokou mírou jistoty zamítnout a závislost respektu 
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k právu a stáří tedy potvrdit. Korelační koeficient pro hypotézu H1 na úrovni 

okolo 0,1 je sice průkazný, avšak na druhou stranu není vysoký.

III/3.2. Závislost na vzdělání

Shodný postup můžeme použít pro ověření hypotézy H2, tedy 

předpokladu, že vyšší vzdělání respondenta je spojeno s vyšší důvěrou 

v právní systém, která by se měla projevovat opět v odpovědích, že zákon je 

třeba respektovat a dodržovat i přes vnitřní výhradu.

Úroveň vzdělání ve výzkumném souboru byla následující:

157. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Základní 14,9

Vyučen, nižší střední 39,6

Střední s maturitou 34,3

Vysokoškolské 11,2

Pro změnu začněme nyní nejprve s ot. 90. Ze sloupcového grafu i 

kontingenční tabulky je zjevné, že hlavní kategorie, která se vymyká 

z nulové hypotézy nezávislosti, je kategorie vysokoškoláků, u kterých je 

podstatně vyšší výskyt respondentů, kteří s výrokem, že „[v]šechny zákony se 

musí striktně dodržovat“, rozhodně souhlasili (52% oproti 37% v celém 

upraveném souboru). I další residua v kontingenční tabulce se blíží pro 

vyloučení nulové hypotézy požadované hodnotě 1,96 a korelační koeficienty 

mají při sig. 0,001 hodnotu -0,122 (gama) a -0,095 (Spearman).
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Nejvyšší ukončené vzdělání * Q 90 (po úpravě)

Všechny zákony se musí striktně dodržovat.

Total

rozhodný 

souhlas

spíše 

souhlas

ani souhlas, 

ani nesouhlas

nesouhlas 

(sloučeno)

Vzdělání Základní % within Vzdělání 31,8% 39,2% 19,3% 9,7% 100,0%

Adjusted Residual -1,6 -,6 1,7 1,8

Vyučen % within Vzdělání 35,7% 43,3% 13,8% 7,2% 100,0%

Adjusted Residual -,9 1,2 -1,0 ,7

Střední % within Vzdělání 36,8% 41,7% 16,7% 4,9% 100,0%

Adjusted Residual -,2 ,3 1,1 -1,7

VŠ % within Vzdělání 51,5% 34,1% 9,1% 5,3% 100,0%

Adjusted Residual 3,6 -1,7 -2,0 -,6

Total % within Vzdělání 37,2% 41,1% 15,1% 6,6% 100,0%

Při pokusu o ověření výsledku na datech k ot. 38 však dojdeme 

k překvapivým výsledkům.

Nejvyšší ukončené vzdělání * Q 38 (po úpravě)

Lidé musí respektovat zákon i v případě, že neodpovídá 

tomu, co sami považují za správné.

Total

rozhodný 

souhlas

spíše 

souhlas

ani souhlas, 

ani nesouhlas

nesouhlas 

(sloučeno)

Vzdělání Základní % within Vzdělání 35,5% 35,5% 22,9% 6,0% 100,0%

Adjusted Residual 2,4 -2,1 ,8 -1,2

Vyučen % within Vzdělání 24,4% 46,2% 19,6% 9,8% 100,0%

Adjusted Residual -2,1 1,7 -,7 1,3

Střední % within Vzdělání 29,0% 43,0% 19,8% 8,1% 100,0%

Adjusted Residual ,6 ,0 -,5 -,3

VŠ % within Vzdělání 26,2% 42,3% 23,8% 7,7% 100,0%

Adjusted Residual -,5 -,2 1,0 -,3

Total % within Vzdělání 27,8% 43,1% 20,6% 8,4% 100,0%
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Vidíme, že u otázky 38 je to naopak kategorie respondentů se 

základním vzděláním, u níž je rozhodný souhlas s předloženou tezí 

naddimenzován, a kategorie vysokoškoláků, u které je součet souhlasu mezi 

kategoriemi nejnižší. Korelační koeficienty pro kontingenční tabulku jako 

celek jsou pak nízké (necelých 0,02) a bez signifikance (okolo 0,6). 

Rozdíly v odpovědích by snad bylo možné interpretovat na základě výše 

uvedené odlišnosti v zařazení otázek. Možné rovněž je, že vysokoškolsky 

vzdělaní respondenti si otázku správnosti jednání pro sebe při výběru 

odpovědi příliš zproblematizovali, než aby došli k rozhodné podpoře právního 

řádu, na rozdíl od rozhodnějších obyvatel se základním vzděláním. 

Je zajímavé, že žádný vysokoškolák neodpověděl na ani jednu z otázek 

„rozhodně nesouhlasím“. S ohledem na výsledky dat pro ot. 38 však nelze 

považovat hypotézu H2 za potvrzenou. 

III/3.3. Závislost na politické orientaci

Jelikož instituce právního státu a důvěra v něj patří mezi důležitá 

politická témata, je na místě zjistit, zda existuje vztah vyslovený v hypotéze 

H3, tj. závislost mezi výše uvedenými otázkami 38 a 90 a otázkou na 

politickou orientaci respondenta:

161. V politice se rozlišuje běžně pravice a levice. Kam byste umístil(a) sebe na škále, 
kde 1 znamená levici a 11 pravici?

Levice 4,3 4,1 9,4 11,4 14,6 22,2 8,0 9,8 7,6 4,0 4,6 Pravice
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Vyjděme nejprve z kontingenční tabulky pro celé spektrum politické 

orientace za použití otázky 90 (s již výše použitým sloučením kategorií a 

vyloučení odpovědí „Nevím“).

Q 90 (po úpravě) * Politická orientace

Kam byste umístil(a) sebe na škále, kde 1 znamená levici a 11 pravici?

Total

1 -

levice 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 -

pravice

Všechny 

zákony se 

musí 

striktně 

dodržovat

.

rozhodný

souhlas

% 54,9 59,2 40,5 26,9 37,4 33,5 35,8 32,7 40,4 40,4 38,2 37,1

Res. 2,7 3,3 ,8 -2,6 ,1 -1,4 -,3 -1,0 ,7 ,5 ,2

spíše 

souhlas

% 27,5 26,5 36,9 50,7 41,5 44,2 38,9 43,4 40,4 42,6 38,2 41,3

Res. -2,1 -2,1 -1,0 2,4 ,1 1,1 -,5 ,5 -,2 ,2 -,5

ani souhl., 

ani nes.

% 17,6 8,2 16,2 17,9 17,0 15,8 20,0 10,6 10,1 12,8 9,1 15,0

Res. ,5 -1,4 ,4 1,0 ,8 ,4 1,4 -1,4 -1,3 -,4 -1,3

nesouhlas 

(sloučeno)

% ,0 6,1 6,3 4,5 4,1 6,5 5,3 13,3 9,0 4,3 14,5 6,6

Res. -1,9 -,1 -,1 -1,1 -1,4 ,0 -,6 3,0 ,9 -,7 2,4

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Korelační koeficient γ má pro tuto kontingenční tabulku hodnotu 

pouze 0,05 se signifikancí 0,12, přesto je možné z rozložení reziduí usuzovat 

na určitou závislost ve formě přímé úměry mezi „levicovostí“ a důrazem na 

dodržování zákonů.

Ve snaze ověřit tuto hypotézu jsem se pokusil sloučit data 

v relevantních otázkách vhodným, avšak smysl dávajícím způsobem.

Následující kontingenční tabulka pro otázku 38 (se sloučením obou 

stupňů souhlasu a obou stupňů nesouhlasu a vyloučením kategorie „Neví“)

a politickou orientaci, u které bylo použito sloučení vždy čtyř okrajových

kategorií, předvídaný trend pouze neprůkazně naznačuje.
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Q 38 (po úpravě) * Politická orientace (po úpravě)

Politická orientace (sloučení 4 – 3 – 4)

Totallevice střed pravice

Lidé musí 

respektovat 

zákon i v 

případě, že 

neodpovídá 

tomu, co sami 

považují za 

správné.

souhlas % within Politická orientace 72,8% 70,2% 70,6% 71,1%

Adjusted Residual ,8 -,6 -,2

ani souhlas, 

ani nesouhlas

% within Politická orientace 19,5% 22,1% 19,6% 20,7%

Adjusted Residual -,7 1,1 -,5

nesouhlas % within Politická orientace 7,8% 7,7% 9,8% 8,3%

Adjusted Residual -,4 -,6 1,1

Total % within Politická orientace 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% within Q 38 29,6% 45,0% 25,4% 100,0%

Při stejném sloučení pro ot. 90 dostaneme zajímavý výsledek zejména 

pro pravicovou část respondentů.

Q 90 (po úpravě) * Politická orientace (po úpravě)

Politická orientace (sloučení 4 – 3 – 4)

Totallevice střed pravice

Všechny zákony 

se musí striktně 

dodržovat.

souhlas % within Politická orientace 79,4% 77,6% 78,6% 78,4%

Adjusted Residual ,6 -,6 ,1

ani souhlas, 

ani nesouhlas

% within Politická orientace 15,9% 16,9% 10,5% 15,0%

Adjusted Residual ,6 1,7 -2,5

nesouhlas % within Politická orientace 4,6% 5,5% 10,9% 6,6%

Adjusted Residual -1,8 -1,4 3,4

Total % within Politická orientace 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% within Q 90 29,4% 44,8% 25,9% 100,0%

S ohledem na nevyrovnanou distribuci odpovědí mezi souhlasem a 

nesouhlasem přichází v úvahu i dělení na kategorie rozhodného souhlasu, 

mírného souhlasu a „ostatní odpovědi“, které v sobě všechny zahrnují 

pochybnost (ať už slabou nebo silnou) vůči výchozímu výroku. Nabízí se 

rovněž více polarizovat definici levice a pravice jejím zúžením na tři krajní 

body škály. Zajímavější výsledek po těchto úpravách přináší ot. 90.
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Q 90 (po úpravě) * Politická orientace (po úpravě)

Politická orientace (sloučení 3 – 5 – 3)

Totallevice střed pravice

Všechny zákony 

se musí striktně 

dodržovat.

rozhodný 

souhlas

% within Politická orientace 48,1% 33,0% 39,6% 36,7%

Adjusted Residual 3,8 -3,8 ,9

spíše 

souhlas

% within Politická orientace 32,1% 43,4% 40,1% 40,9%

Adjusted Residual -2,9 2,5 -,2

nerozhod-

nutost /

nesouhlas

% within Politická orientace 19,8% 23,6% 20,3% 22,4%

Adjusted Residual
-1,0 1,4 -,8

Total % within Politická orientace 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% within Q 90 17,9% 66,0% 16,2% 100,0%

Vidíme, že tento přístup opět funguje pouze pro část hypotézy, a to

tentokrát levicovou, přičemž tendence u pravice se zdá být opačná.

Z uvedeného je zřejmé, že ke shromážděným datům lze přistoupit více 

způsoby. Můžeme však uzavřít, že závislost mezi politickou preferencí 

respondentů a důrazem na důslednou aplikaci zákonů není z těchto dat 

jednoznačně prokazatelná. Přinejmenším v rovině hypotézy však lze stále 

tvrdit, že levicoví voliči tendují k větší důvěře v právní stát, zatímco pravicoví 

voliči se vyznačují slabším respektem k právnímu řádu. Jelikož současná 

česká pravice je ideologicky mixem liberalismu a konzervatismu (přičemž ten 

by mohl z politologického hlediska tendovat spíše opačným směrem), bylo by 

v případných tematicky více zaměřených výzkumech vhodné zabývat se tímto 

rozlišením podrobněji.    

III/4. Ukládání sankcí

Ve výzkumu Aktér 2011 se vyskytuje hned několik otázek, které měří 

mínění respondentů o výši trestů, které by měly postihovat ty, kteří poruší 

zákon (tj. v kontextu výzkumu především pachatele trestných činů).

III/4.1. Obecné tendence v mínění o trestech

Vícero otázek se v obecné rovině snažilo zjistit, zda respondenti 

považují v současnosti ukládané tresty za přiměřené.
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88. Lidem, kteří poruší zákon, by měly být ukládány mnohem tvrdší tresty než dostávají 
dnes.

Rozhodně souhlasím 31,5

Spíše souhlasím 36,8

Ani souhlas, ani nesouhlas 22,4

Spíše nesouhlasím 4,8

Rozhodně nesouhlasím 1,7

Neví 2,9

94. Lidé, kteří poruší zákon, by měli dostat od soudů přísnější tresty.

Rozhodně souhlasím 32,4

Spíše souhlasím 37,9

Ani souhlas, ani nesouhlas 21,9

Spíše nesouhlasím 3,9

Rozhodně nesouhlasím 0,8

Neví 3,0

Jak je vidět, více než dvě třetiny respondentů by uvítaly přísnější 

tresty. Přitom je pouze minimální rozdíl mezi podporou „mnohem tvrdších“ a 

pouze „přísnějších“ trestů. To jednoznačně dokládá, že v české společnosti 

jsou silné tendence ke zpřísnění trestních sankcí, a to i podstatnému. To 

koresponduje i s přetrvávající přesvědčivou podporou existence trestu smrti, 

pro niž je dle posledního průzkumu CVVM třetina respondentů rozhodně a 

další třetina alespoň spíše.95

Do určité míry může tato tendence souviset s takřka depolitizací 

trestněprávní problematiky a ponecháním legislativních změn do značné 

míry v rukou akademiků. V závěrečné fázi přijímání nového trestního 

zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) se tak hlavní debata vedla o spíše podružné 

věkové hranici trestní odpovědnosti. Z důvodu slabého zapojení politiků, a 

tedy i médií a veřejnosti, do diskuse o trestněprávní reformě tak zřejmě 

většina společnosti neví, že došlo i ke změnám některých trestních sazeb 

(včetně zvýšení sazby výjimečného trestu vedle doživotí z 25 na 30 let odnětí 

                                      
95 CVVM [Gabriela Šamanová]. Tisková zpráva: Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu 
smrti – květen 2012. Publikováno 14.6.2012 online na http://cvvm.soc.cas.cz/media/ 
com_form2content/documents/c1/a6910/f3/ov120614.pdf (přístup 29.12.2012).



47

svobody).96 Veřejností požadovaná drakonizace sazeb tak spíše vychází 

z obecného přesvědčení, než z kriminologických (penologických) argumentů.

Výše uvedeným datům odpovídá i výsledek přímé otázky na 

přiměřenost udělovaných trestů, když 58% respondentů je považuje za 

nepřiměřeně mírné. 

100. Celkově vzato, řekl/a byste, že tresty udělované soudy jsou:

Více než přísné 0,4

Hodně přísné 2,1

Přiměřené 32,5

Hodně mírné 50,2

Více než mírné 7,5

Neví 7,4

Při obdobné otázce, zda tresty odpovídají závažnosti zločinu, však mají 

odpovědi strukturu normálního rozdělení.

95. Soudy obvykle udělují tresty, které odpovídají závažnosti zločinu.

Rozhodně souhlasím 3,6

Spíše souhlasím 25,5

Ani souhlas, ani nesouhlas 34,7

Spíše nesouhlasím 24,0

Rozhodně nesouhlasím 5,8

Neví 6,3

Z metodologického hlediska můžeme ze změny podezírat obecné 

tíhnutí respondentů k souhlasu s výroky (podobně jako u ot. 91 v podkap.

III/3). Do odpovědí se však mohlo promítnout i interpretování otázky jako 

zjišťující správnost aplikace platného práva soudy.

III/4.2. Modelový případ vloupání

Zmínili jsme, že jednou z oblíbených metod výzkumů v oblasti mínění 

o trestním právu je představení modelové situace, na základě které má 

respondent zastoupit roli soudce a zvolit pro pachatele přiměřený trest. Ve 

výzkumu Aktér 2011 se vyskytla jedna taková otázka:

                                      
96 U jednotlivých trestných činů došlo porůznu ke zvýšení i snížení trestních sazeb; k zběžné 
orientaci v reformě lze využít komentovanou převodovou tabulku připravenou 
vydavatelstvím Sagit a online dostupnou na http://www.sagit.cz/prilohyarchiv/522/ 
p%C5%99evodov%C3%A1_tabulka_s_koment%C3%A1%C5%99em.pdf (přístup 29.12.2012). 
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96. Lidé mají různé představy o tom, jaké tresty by měli pachatelé dostávat. Představte 
si třeba případ pětadvacetiletého muže, který je podruhé odsouzen za vloupání. 
Tentokrát ukradl televizní přijímač. Který z následujících trestů by podle Vás měl
dostat? 

Odnětí svobody 37,6

Podmíněný trest odnětí svobody 20,8

Pokuta         12,5

Veřejně prospěšné práce 22,9

Nějaký jiný trest 2,8

Neví 3,4

Tato otázka je dále vhodně doplněna otázkou na vědění o současně 

existujícím trestním právu: 

98. Rádi bychom znali Vaši představu o výši trestů v České republice. Jaký 
z následujících trestů by podle Vás uvažovaný pachatel nejspíše dostal?

Odnětí svobody 18,0

Podmíněný trest odnětí svobody 38,1

Pokuta         19,9

Veřejně prospěšné práce 12,2

Nějaký jiný trest 2,6

Neví 9,1

Jelikož odpovědět na takto položenou otázku je i pro odborníky dosti

obtížné (chybí například informace o hodnotě přijímače, charakteru vloupání 

či předchozím odsouzení), je třeba ji vnímat v prvé řadě jako konkretizaci

obecných názorů na výši trestu o formu trestu. 

Z porovnání mínění de lege ferenda a odhadu právního stavu de lege 

lata je zřejmé, že pro pachatele majetkové kriminality by respondenti 

preferovali nepodmíněný trest odnětí svobody před předpokládaným 

podmíněným. Rovněž by více užívali institutu veřejně (obecně) prospěšných 

prací a naopak méně pokut (tedy terminologií trestního práva peněžitého 

trestu).

Jelikož otázka vychází z dlouhodobého mezinárodního výzkumu 

International Crime Victims Survey (ICVS)97, vyskytuje se v různých 

                                      
97 K tomuto projektu více na internetové stránce http://rechten.uvt.nl/icvs/ (přístup 
29.12.2012).
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modifikacích i v dalším nedávném českém výzkumu, provedeném pro 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2009 agenturou Factum 

Invenio98:

20) Lidé mají různou představu o odpovídajících trestech pro pachatele trestných činů. 
Vezměme například případ muže ve věku 21 let, který je odsouzen za vloupání, a to již 
podruhé. Tentokrát ukradl z bytu, do kterého se vloupal, barevnou televizi. Který 
z následujících trestů považujete za nejvhodnější?

Součtem respondentů podporujících různé délky nepodmíněného 

trestu dojdeme k podstatně vyšší hodnotě, totiž 66%, a to zejména na úkor 

podmíněného trestu odnětí svobody a také prospěšných prací.

Tento rozdíl může být způsoben několika distinkcemi v předložené 

situaci. Pachatel je o čtyři roky mladší (recidiva je tedy pravděpodobně 

rozložena do kratšího časového úseku), vloupání směřovalo konkrétně do 

bytu (tedy osobní sféry chráněné též jako domovní svoboda zvláštní 

skutkovou podstatou) a televize je barevná (což, ač anachronismus, může na 

respondenta emočně působit).

Na druhou stranu i zde může mít vliv užitá metoda kladení otázky. Je 

totiž možné, že respondenti tíhli k trestu vězení z důvodu jeho vícenásobného 

zastoupení. Tomu by nasvědčovala i data z použití shodné otázky v rámci 

ICVS v roce 2000 (pouze v rámci Prahy; věk pachatele 20 let, místo vloupání 

nespecifikováno, televize barevná)99 – viz následující graf:

                                      
98 ZEMAN, Petr a kol. Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. Vyd. 1. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, s. 68 – 70.
99 MARTINKOVÁ, Milada. Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000. 1. 
vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, s. 39 – 40.
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Na druhou stranu data z roku 2000 vykazovala masivní podporu 

trestu obecně prospěšných prací. Výzkumníci IKSP budou mít tedy pravdu 

v tom, že veřejnost pravděpodobně dlouhodobě ztrácí v tento typ trestu 

důvěru100, příklon k nepodmíněnému trestu odnětí svobody však ve 

skutečnosti nebude nejspíše natolik masivní, když bývalí podporovatelé

prospěšných prací podpoří i klasický podmíněný trest či nedávnou reformou 

nově pojatý101 trest peněžitý. Jak je zřejmé, region zde nesehrál zásadní 

úlohu.102

III/4.3. Závislost na pohlaví

Otázky zmíněné v rámci tohoto oddílu nám poskytují dobrý materiál 

k otestování hypotéz H4 a H5, tedy předpokládané závislosti názoru na 

přísnost sankcí na pohlaví respondentů (výzkumný soubor obsahoval 48% 

mužů a 52% žen).

Rozdělená data k otázkám 88 a 94 vykazují určitou podporu pro část 

hypotézy H4 tvrdící větší přísnost žen v obecné perspektivě, výsledek však 

                                      
100 ZEMAN, Petr a kol. Veřejnost a trestní politika. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2011, s. 92.
101 V novém trestním zákoníku již není pouze dáno pevné rozmezí, ve kterém se musí výše 
peněžitého trestu pohybovat, ale trest je nově konstruován jako součin tzv. denní částky 
(která by měla být individualizována podle ekonomických poměrů pachatele) a počtu dnů 
(které by měly vyjadřovat závažnost skutku a odpovídat principu stejný trest za stejný 
trestný čin).
102 Ačkoli v průzkumu IKSP (ZEMAN 2010, s. 69) byla v Praze podpora prospěšných prací 
20%, tedy vysoko nad celostátním průměrem, ve výzkumu Aktér 2011 se v metropoli zdá být 
trend k posunu ve prospěch trestu odnětí svobody naopak mírně nadprůměrný. Celostátně 
se ve výzkumu Aktér 2011 vyskytla pouze dvě signifikantní regionální vybočení, a to
rezervovanost k nepodmíněnému odnětí svobody pro daný případ v Jihomoravském kraji 
(28,6%, adj. res. –2,3) a naopak velmi silná podpora veřejně prospěšných prací v Libereckém 
kraji (39,1%, adj. res. 2,7), což je kuriózní, jelikož tentýž trest nepodpořil v roce 2009 
v dotazníku IKSP ve stejném kraji žádný respondent.



51

není pro přisvědčení tvrzení dostatečně významný. Rozdíly mezi pohlavími 

pro otázku 96, zkoumající reakci na konkretizovaný čin i pachatele, pak jsou 

naprosto minimální.103 Hypotézu H4 se tedy prokázat nepodařilo.

Pohlaví * Q 88

Lidem, kteří poruší zákon, by měly být ukládány mnohem tvrdší tresty než [...] dnes

Total

Rozhodně 

souhlasím

Spíše 

souhlasím

Ani souhlas, 

ani nesouhlas

Spíše 

nesouhlasím

Rozhodně 

nesouhlasím Neví

Pohlaví Muž % 29,8% 36,9% 23,5% 5,0% 2,1% 2,8% 100,0%

Res. -1,2 ,0 ,9 ,4 1,1 -,3

Žena % 33,0% 36,7% 21,4% 4,5% 1,3% 3,1% 100,0%

Res. 1,2 ,0 -,9 -,4 -1,1 ,3

Total % 31,4% 36,8% 22,4% 4,8% 1,7% 2,9% 100,0%

Pohlaví * Q 94

Lidé, kteří poruší zákon, by měli dostat od soudů přísnější tresty

Total

Rozhodně 

souhlasím

Spíše 

souhlasím

Ani souhlas, 

ani nesouhlas

Spíše 

nesouhlasím

Rozhodně 

nesouhlasím Neví

Pohlaví Muž % 33,4% 34,6% 23,9% 3,8% 1,0% 3,3% 100,0%

Res. ,7 -2,3 1,5 -,2 ,7 ,5

Žena % 31,4% 40,9% 20,2% 4,0% ,6% 2,8% 100,0%

Res. -,7 2,3 -1,5 ,2 -,7 -,5

Total % 32,4% 37,9% 22,0% 3,9% ,8% 3,0% 100,0%

Pohlaví * Q 96

Který z následujících trestů by [zloděj televizoru] podle Vás měl dostat?

Total

Odnětí 

svobody

Podmíněný 

trest Pokuta

Prospěšné 

práce Jiný trest Neví

Pohlaví Muž % 38,3% 20,7% 12,7% 22,6% 3,3% 2,4% 100,0%

Res. ,4 -,1 ,2 -,2 1,1 -1,7

Žena % 37,1% 21,0% 12,4% 23,1% 2,3% 4,2% 100,0%

Res. -,4 ,1 -,2 ,2 -1,1 1,7

Total % 37,6% 20,8% 12,5% 22,9% 2,8% 3,4% 100,0%

                                      
103 To je opět v rozporu s výsledky výzkumu IKSP, jehož autoři pokazují na silnější podporu 
podmíněného trestu u mužů, a to na hranici statistické významnosti (ZEMAN 2010, s. 69).
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Na základě otázky 96 nemůžeme prokázat ani hypotézu H5, tj. vyšší 

tendenci k přísnějšímu potrestání majetkových trestných činů u mužů. 

Jak je evidentní, u této otázky mohou proti sobě působit obě 

hypotézami předvídané tendence a jejich vlivy se tak mohly vzájemně vyrušit. 

Za pravděpodobnější ovšem lze považovat předpoklad, že v současné moderní 

české společnosti s dosti pokročilou emancipací žen, a tedy i klesajícím 

významem rolových schémat vytvářených na základě pohlaví, nemá již 

pohlaví podstatný vliv na mínění o trestu a ani na mínění o právu obecně.

III/4.4. Závislost na předchozí viktimizaci

Výzkum IKSP přinesl ve výsledcích ke své modifikaci otázky 96 i velice 

zajímavou hypotézu, kterou stojí za to prověřit, totiž že: 

H6: Oběti trestné činnosti podporují trest odnětí svobody méně než 

neviktimizovaní.104

Taková tendence respondentů by mohla znamenat, že po důkladnější 

reflexi osobní zkušenosti nepožadují oběti trestných činů odnětí svobody 

jako odplatu pro pachatele, což by se dalo považovat za vyspělý 

humanistický přístup. Alternativním vysvětlením by mohlo být pragmatické 

zjištění, že uvěznění pachatele pro oběť ohrožuje faktickou vymahatelnost 

případné náhrady škody.

I v Aktéru 2011 byla viktimizace respondenta zjišťována, a to dokonce 

v konkrétnější podobě směřující konkrétně k vyloupení bytu.

15. Stal/a jste se obětí vloupání a krádeže z bytu nebo domu během posledních pěti let?    

Ano 8,6

Ne 91,4

Tento výzkum ovšem závislost formulovanou v hypotéze H6 pro 

modelový případ vloupání neprokazuje a proto ani tuto hypotézu potvrdit 

nemůžeme.

                                      
104 ZEMAN 2010, s. 69 – 70: „[...] méně pro trest odnětí svobody hlasovali respondenti, kteří 
se v posledních třech letech stali sami obětí trestné činnosti („za mříže“ by daného pachatele 
poslalo 61% z nich) než ti, kteří viktimizováni nebyli (trest odnětí svobody volilo v této skupině 
70% dotázaných).“



53

Q 15 * Q 96

Který z následujících trestů by [zloděj televizoru] podle Vás měl dostat?

Total

Odnětí 

svobody

Podmíněný 

trest Pokuta

Prospěšné 

práce Jiný trest Neví

Obětí vloupání 

do bytu během 

posledních pěti 

let?

Ano % 40,8% 16,5% 15,5% 23,3% 2,9% 1,0% 100,0%

Res. ,7 -1,1 1,0 ,1 ,1 -1,4

Ne % 37,4% 21,1% 12,3% 22,9% 2,7% 3,7% 100,0%

Res. -,7 1,1 -1,0 ,0 -,1 1,4

Total % 37,7% 20,7% 12,6% 22,9% 2,7% 3,5% 100,0%

III/4.5. Závislost na konformitě 

Závěrem se nabízí otázka, nakolik jsou obě v této práci zkoumané 

oblasti, zjednodušeně řečeno konformita a punitivita, vzájemně provázané. 

Můžeme zavést ještě poslední hypotézu, totiž že:

H7: Vyšší konformita respondentů se projevuje i v jejich silnějším názoru 

na zpřísnění trestů.

Kontingenční tabulka pro otázky 38 (respektující konformitu) a 88 

(respektující punitivitu), u kterých byly z důvodu nedostatečného zastoupení 

opět sloučeny kategorie nesouhlasu a dále byly vyloučeny kategorie „Neví“, 

ukazuje zcela jasnou závislost mezi odpověďmi na uvedené otázky (korelační 

koeficient γ má hodnotu 0,22 a Spearmanův 0,17, oba s plnou signifikancí).

Hypotézu H7 tedy můžeme mít za prokázanou (ostatní kombinace otázek 

vykazují obdobnou charakteristiku závislosti). Hypotézu H7 tedy můžeme mít 

s velkou mírou jistoty za prokázanou. Doplňme, že závislost funguje i pro 

trest odnětí svobody v modelovém případě (viz kontingenční tabulka pro 

otázky 38 a 96).
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Q 38 (po úpravě) * Q 88 (po úpravě)

Q 88: Lidem, kteří poruší zákon, by měly být 

ukládány mnohem tvrdší tresty než dostávají dnes.

Total

rozhodný 

souhlas

spíše 

souhlas

ani souhlas, 

ani nesouhlas

nesouhlas 

(sloučeno)

Q 38: 

Lidé musí 

respektovat 

zákon i v 

případě, že 

neodpovídá 

tomu, co sami 

považují za 

správné.

rozhodný 

souhlas

% within Q 38 43,9% 34,2% 16,1% 5,8% 100,0%

% within Q 88 38,0% 24,8% 19,8% 24,0% 27,8%

Adjusted Residual 5,2 -1,8 -3,3 -,8

spíše 

souhlas

% within Q 38 29,2% 43,1% 22,5% 5,2% 100,0%

% within Q 88 39,1% 48,4% 42,7% 33,3% 43,1%

Adjusted Residual -1,8 2,8 -,1 -1,8

ani souhlas, 

ani 

nesouhlas

% within Q 38 26,8% 34,2% 33,3% 5,7% 100,0%

% within Q 88 17,0% 18,2% 30,0% 17,3% 20,5%

Adjusted Residual -2,0 -1,5 4,3 -,7

nesouhlas 

(sloučeno)

% within Q 38 21,9% 38,5% 19,8% 19,8% 100,0%

% within Q 88 5,9% 8,6% 7,5% 25,3% 8,6%

Adjusted Residual -2,3 ,0 -,7 5,3

Total % within Q 38 32,1% 38,4% 22,7% 6,7% 100,0%

% within Q 88 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Q 38 (po úpravě) * Q 96

Který z následujících trestů by [zloděj televizoru] podle Vás měl 

dostat?

Total

Odnětí 

svobody

Podmíněný 

trest Pokuta

Prospěšné 

práce

Jiný 

trest Neví

Lidé musí 

respektovat 

zákon i v 

případě, že 

neodpovídá 

tomu, co 

sami považují 

za správné.

rozhodný 

souhlas

% 44,2% 18,9% 8,8% 22,7% 2,8% 2,5% 100,0%

Res. 2,5 -1,0 -2,2 ,1 ,0 -,5

spíše souhlas % 36,3% 23,0% 12,7% 22,5% 2,9% 2,7% 100,0%

Res. -1,3 1,5 ,3 ,0 ,1 -,4

ani souhlas, 

ani nesouhlas

% 35,0% 20,5% 16,2% 21,8% 3,0% 3,4% 100,0%

Res. -1,2 -,2 2,0 -,3 ,2 ,5

nesouhlas 

(sloučeno)

% 38,9% 17,9% 12,6% 24,2% 2,1% 4,2% 100,0%

Res. ,1 -,8 ,1 ,4 -,4 ,8

Total % 38,4% 20,9% 12,3% 22,6% 2,8% 2,9% 100,0%
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III/5. Shrnutí k testovaným hypotézám

V této kapitole bylo otestováno celkem sedm hypotéz, z toho pět 

obecných tvrzení vyskytujících se v odborné literatuře, jedno tvrzení 

vycházející z obdobného dotazníkového výzkumu a jedno vzešlé z přímo 

z této práce. 

Závislost v České republice poměrně vysoké konformity (respektu a 

důvěry k právu) na věku se podařilo prokázat. Zajímavých zjištění, byť 

neprůkazných, se nám dostalo i u politické orientace, kde se zdá, že více 

konformní jsou voliči levice. Pro závislost na vzdělání byly výsledky 

ambivalentní.

V rámci oddílů zkoumajících názory obyvatel České republiky na 

trestní politiku jsme přesvědčivě doložili tíhnutí respondentů k přísnějším 

trestům. Předpokládaná závislost na pohlaví však přinejmenším v tomto 

výzkumu neexistuje, stejně tak jako mírnější přístup obětí trestných činů 

k trestání.

Naopak jasná souvislost se projevila právě mezi dvěma zkoumanými 

oblastmi – tj. kdo dává důraz na dodržování práva, bude také s větší 

pravděpodobností podporovat zvýšení trestních sazeb.
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Závěr

V této práci jsem se snažil vyzdvihnout důležitost právního vědomí 

jako média existujícího mezi normotvůrci a adresáty norem. Přesvědčení o 

významu tohoto zprostředkovatele vychází z logické úvahy, že normotvůrce 

nemůže spoléhat při regulaci jednání ve společnosti pouze na samotné 

vydávání norem, ale měl by se také přičinit, aby se informace o existenci a 

obsahu norem dostala k subjektu, který se jimi má řídit. Zároveň nemůže 

nebrat ohled na to, co si tyto subjekty o existenci a obsahu normy myslí, a to 

nejen z důvodu toho, že nesouhlas může znamenat prohru v příštích 

volbách, ale především proto, že vyšší míra rozporu mezi platným právem a 

míněním o něm vede obvykle k jeho nedodržování.

Jako ilustraci si můžeme uvést oblast daňového práva, která je pouze 

minimálně svázána s morálními imperativy. V ekonomické teorii je poměrně 

široce respektovaným axiomem, že jakkoli do jisté míry zdanění většina 

subjektů právo respektuje a daně platí, při překročení určité meze podstatná 

část potenciálních daňových výnosů začne odplývat do takzvaných daňových 

rájů či zůstane u poplatníků, kteří daň jednoduše nepřiznají (tzv. Lafferova 

křivka).

Normotvůrci by proto měli při právních přijímání předpisů konzultovat 

výzkumy právního vědomí, aby mohli dopředu přesněji odhadnout skutečný 

dopad přijímané legislativy. Určitý náznak takové snahy představuje 

iniciativa některých ministerstev spočívající ve zveřejňování návrhů zákonů 

ještě před započetím legislativního procesu (např. nový občanský zákoník). 

Při tomto přístup však z jeho podstaty skutečně ingeruje obvykle pouze malá 

skupina občanů se zvýšeným zájmem o konkrétní problematiku. Proto by 

jistě vhodným doplněním bylo provádění podobných výzkumů, jako byl 

citovaný agentury SC&C, avšak zaměřených na konkrétní témata.

Z hlediska metodologie výzkumů právního vědomí obecně jsem se 

snažil vznášet v průběhu celé práce k jejich konstrukci relevantní 

doporučení, která by mohla přispět ke zkvalitnění jejich teoretického základu 

i praktického provedení. Samozřejmě vznesla tato práce i mnoho otázek a 

nejistot, jejichž zodpovězení a vyjasnění může být provedeno pouze při

přípravě a následné interpretaci konkrétního výzkumu.
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Pokud jde o výzkum Aktér 2011, ten dobře ilustroval, jak nesnadné je 

získat od respondentů exaktní data mínění o právu. Opakovaně jsme si

doložili, že způsob položení otázky má podstatný vliv na výsledek výzkumu. 

Jako vhodné řešení se proto pro rozsáhlejší analýzu dat jeví nepracovat 

s jednotlivými otázkami měřícími totéž jednotlivě, ale agregovat je do 

společného měřícího nástroje. Zároveň výstupy tohoto výzkumu ukázaly, že 

nelze mít některé dlouhodobě tradované závislosti za automaticky dané; 

rovněž poukázaly na to, že replikace výzkumu může přinést velmi rozdílné 

výsledky.

Důkladné zhodnocení právního vědomí české společnosti dalece

přesahuje rozsah této práce. Můžeme alespoň shrnout, že vědění o právu je 

spíše průměrné, což ovšem nevybočuje z dat udávaných pro jiné země. 

Obyvatelé České republiky mají ke kvalitě zpracování právních předpisů 

podstatné výhrady, jejich obsah jsou však převážně schopni zjistit. Přes 

zmíněné výhrady deklarují poměrně silný respekt k právu a v trestní politice 

by podpořili zpřísnění sankcí.

Závěrem lze jen dodat, že věřím, že vědecké bádání na poli právního 

vědomí se bude v budoucnu v České republice rozvíjet, bude prováděno 

kvalitně a přispěje tak i k větší znalosti práva a jeho dodržování v české 

společnosti, přičemž ta začne proces změn zákonů více sledovat a i jinak se 

v legislativě angažovat.
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Příloha č. 1: Právní vědomí studentů humanitních oborů -

škálogramová analýza

Seminární práce pro Metody a techniky sociologického výzkumu II. – Právní vědomí (škála)

Představení provedeného výzkumu

V průběhu března a dubna 2009 jsem provedl orientační průzkum právního vědomí mezi 

studenty humanitních oborů. Převážně se jednalo o studenty druhého a třetího ročníku sociologie 

FF UK. Sběr dat byl prováděn pomocí internetového serveru Surveymonkey.com pomocí odkazu 

"http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=0ARbkWAROtARxOiimsyymw_3d_3d". Výsledky 

byly vyhodnoceny po získání odpovědí od jednatřiceti respondentů.

Respondenti měli odpovědět na celkem dvacet otázek (seznam viz dále), které souvisí s 

uplatněním právních předpisů v praktickém životě.

První baterie obsahovala devět otázek z oblasti trestního práva, které byly již dříve použity 

ve výzkumu publikovaném jako NOVOTNÝ, Oto. Sonda do právního vědomí studentů Právnické 

fakulty UK - zaměřená především na trestněprávní aspekty. In: Trestněprávní revue, č. 5/2008, 

s. 160 – 164.

V druhé baterii byla jedna z otázek zaměřena na právo správní, jedna na právo pracovní a 

devět na právo občanské. Celkový poměr otázek z práva veřejného a z práva soukromého byl tedy 

vyrovnaný.

Na tyto otázky byli respondenti nuceni odpovědět ANO nebo NE. Na následující straně 

sondy měli na pětibodové stupnici vyznačit stupeň, nakolik si byli svou odpovědí na každou z 

dvaceti otázek jisti. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda správnost odpovědí studentů bude nahodilá, nebo by bylo 

možné sestavit z (alespoň některých) otázek škálu od nejsnazších po nejsložitější. Jinými slovy –

zda je právní vědomí respondentů rozprostřené zcela individuálně, nebo můžeme najít tendence 

společného stupňování kvality právního vědomí.

Po sebrání dat jsem se tedy pokusil vytvořit škálu pomocí škálogramové analýzy.

Seznam otázek

1. baterie (včetně správných odpovědí):

Myslíte si, že podle platné a účinné právní úpravy je trestným činem:

1) vjetí do křižovatky na červenou, které způsobilo dopravní nehodu a škodu na cizím majetku ve 

výši 100 000 Kč? – NE (jde pouze o dopravní přestupek)

2) pohlavní styk devatenáctiletého mladíka se čtrnáctiletou dívkou, která se k němu rozhodla 

dobrovolně? – ANO (pohlavní zneužívání; ovšem od roku 2010 se možná hranice posune)

3) řízení automobilu v opilém stavu? – ANO (ohrožení pod vlivem návykové látky)

4) ponechání si nalezené peněženky s obnosem 6000 Kč? – ANO (zatajení věci – od 5000 Kč)

5) vniknutí do bytu jiného proti jeho vůli? – ANO (porušování domovní svobody)

6) spáchání pokusu sebevraždy? – NE (trestným činem je však účast na sebevraždě jiného 

člověka)
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7) nesplácení dluhu dlužníkem jeho věřiteli? – NE (avšak mohlo by být, pokud by například 

neopodstatněně zvýhodňoval jiného věřitele)

8) urážka na cti řadového občana? – NE (jde o přestupek; trestní právo však stíhá pomluvu)

9) věnování lahve skotské whisky úředníkovi ve snaze rychle získat výpis z katastrální mapy? –

ANO (podlácení)

2. baterie (včetně správných odpovědí):

Považujete následující tvrzení za pravdivá - tedy odpovídající právnímu řádu platnému a 

účinnému v ČR?

10) Proti na místě zaplacené pokutě za dopravní přestupek se mohu do 7 dnů odvolat. – NE (proti 

takové pokutě nelze uplatnit žádné opravné prostředky)

11) Lékař je povinen konzultovat s pacientem postup léčby před každým zákrokem. – ANO (jde o 

takzvaný informovaný souhlas)

12) Šestnáctiletý student SŠ potřebuje k podpisu pracovní smlouvy souhlas zákonného zástupce. –

NE (plná způsobilost v oblasti pracovního práva se nabývá již patnáctým rokem)

13) Maximální možný úrok, který ještě není lichvou, stanoví vláda nařízením. – NE (úrok je

omezen obecně pouze dobrými mravy jako právním institutem)

14) Kupní smlouva s předmětem plnění vyšším než 200 000 Kč musí být písemná. – NE (takovéto 

omezení české právo nezná)

15) Pokud se obdarovaný zachová hrubě neuctivě k dárci, může dárce požadovat vrácení daru. –

ANO (stejně tak se nesmí hrubě zachovat k členu dárcovi rodiny)

16) Provozovatel restaurace odpovídá za ztrátu na věšák pověšeného kabátu i přes předchozí 

upozornění, že za ztrátu neodpovídá. – ANO (jde o zvláštní odpovědnost za věci odložené na 

obvyklé místo při činnosti, se kterou je zpravidla odkládání věcí spojeno)

17) Sada nádobí koupená přímo v bytě od podomního prodejce, který přišel bez pozvání, může být 

vrácena do 14 dnů bez udání důvodu a jakékoli sankce. – ANO (platí pro jakoukoli

spotřebitelskou smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání)

18) Závěť, má-li být po smrti zůstavitele účinná, musí být ověřena advokátem, nebo notářem a 

uložena u něj. – NE (vlastnoručně sepsaná a doma uchovávaná závěť má stejnou relevanci)

19) Nájemníku, který dluží trojnásobek měsíčního nájemného, může být dána výpověď z nájmu 

bytu i bez přivolení soudu. – ANO (nájemník však může podat žalobu na neplatnost výpovědi; v 

takovém případě se vyčká rozhodnutí soudu)

20) Dluh z půjčky mezi sousedy se promlčí (tedy u soudu již nemůže být při namítání promlčení 

přiznán) za 3 roky od jeho splatnosti. – ANO (tříletá lhůta promlčení je obecná; například u 

náhrady škody je však upravena odlišně)
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Stupnice jistoty odpovědí byla konstruována:

1 

zcela či téměř 

jist

2    

víceméně 

jist

3 

odpověď mi přišla 

pravděpodobnější

4 

kdyby byla možnost 

"nevím", zvolím ji

5 

zcela jsem 

tipoval

Postup po sebrání dat

Pro další účely byla data překódována tak, že pokud respondent na stupnici jistoty 

odpověděl 4 nebo 5, byla jeho odpověď vyhodnocena jako nesprávná.  Tento radikálnější krok 

(oproti překódování pouze hodnoty 5) byl po pečlivé úvaze zvolen z důvodu potřeby kvalitních 

dat. Je však možné, že mohlo dojít ke ztrátě dat od respondentů, kteří volili spíše slabší stupeň 

jistoty ze „skromnosti“ nad úrovní svých znalostí. (Respondent č. 15 byl v této fázi z dalšího 

zpracování vyřazen pro jednotvárnou odpověď střední hodnotou v druhé části dotazníku.)

počáteční
q5 q6 q2 q11 q3 q12 q8 q9 q13 q16 q4 q17 q15 q18 q14 q10 q7 q19 q20 q1

spr. 
odp. 

chyb 
šk. 

9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 5
23 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 6
16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 13 7
22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 13 7

2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 12 8
3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 12 8

14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 12 7
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 11 8

5 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 9

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 5

20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 3

30 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 11 6

10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 10 6

24 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 4
17 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 10 8

29 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 7

4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 5
19 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9 6
11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 3

18 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 6

27 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 6

8 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9 7
31 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9 7
12 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 8
21 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 6
13 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5

28 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 4

6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
26 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4
25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3

spr. odp. 27 26 21 20 19 19 16 15 13 13 12 12 12 11 10 10 9 9 8 6 178
chyb šk. a. 0 6 6 8 16 6 10 8 12 10 12 10 10 6 10 12 8 12 8 8 178

Prvotní pohled na data nasvědčoval spíše náhodnému rozvržení. 

rk = 1 - [178/(20*30)] = 0,7
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Postupným odstraněním otázek s nevhodným rozložením správných a špatných odpovědí jsme 

však došli k tomuto pořadí devíti otázek, které vykazovalo znaky blížící se kvalitnímu 

skalogramu. 

Guttmanův koeficient reprodukovatelnosti tohoto skalogramu je již 0,82. Nelze si ovšem 

nevšimnout, že položka q18 má stále vlastní koeficient pouze 0,73. Většina položek má již 

obstojný rk 0,8 a vyšší. Přesto však nemůžeme považovat výsledek za kvalitní 

jednodimenzionální popis zkoumaného jevu. Jedná se spíše o quasi-škálu naznačující strukturu 

jevu, avšak neposkytující nám jistotu při hodnocení jednotlivých respondentů.

Intenzitní složka škálogramové analýzy pro malý počet respondentů i pro příliš úzkou 

zbylou stupnici jistoty odpovědí neposkytla žádné zajímavé informace.

finální q5 q6 q11 q12 q16 q18 q7 q20 q1 spr. odp. ch

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1

10 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 2
23 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 2
14 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 2
22 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 3

29 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 2
16 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 2

17 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 3

21 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 2
20 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 1

8 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 2
19 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 0

30 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 3
11 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 1
13 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 1

7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 1
5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 3
4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0

24 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1

3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3

18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1
12 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1

6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
26 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2
25 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2

spr. odpov. 27 26 20 19 13 11 9 8 6 48
chyb šk. an. 0 6 6 6 6 8 4 6 6 48 z 270
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Interpretace

Zde jsou uvedeny otázky od nejsnazší k nejobtížnější:

q05 - vniknutí do bytu jiného proti jeho vůli

q06 - spáchání pokusu sebevraždy

q11 - informovaný souhlas

q12 - pracovněprávní způsobilost od 15 let

q16 - odpovědnost za věci odložené

q18 - platnost závěti

q07 - nesplácení dluhu

q20 - promlčení dluhu

q01 - dopravní nehoda po přestupku 

Obecně je zřejmě možno dovodit, že nejsprávněji reagovali respondenti na otázky 

dotýkající se základních lidských práv - tedy bytové svobody a možnosti rozhodovat o vlastním 

životě (ač právo na sebevraždu není v katalozích základních práv explicitně obsaženo). Dobrá 

byla i reakce na informovaný souhlas, který se také týká zásahu do tělesné integrity člověka. 

Následně můžeme vidět zřetelnou tendenci zhoršujících se odpovědí na otázky podle 

životních zkušeností, které může student s předloženou situací mít. Zatímco o pracovněprávní 

způsobilosti již od patnácti let vědí téměř dvě třetiny respondentů, odpovědnost za věci odložené 

je známa již méně než polovině. Tedy kdežto výdělečnou práci mezi patnáctým a osmnáctým 

rokem života mají respondenti ještě v paměti, s uplatněním klasické (římskoprávní) odpovědnosti 

za věci odložené a vnesené se v praxi setkala menšina dotazovaných.

Ještě o trochu horší povědomí je o problematice posmrtných odkazů, které studenti 

vzhledem ke svému mládí ještě zřejmě nepovažují za důležité, a také půjček, se kterými se 

pravděpodobně ve zvýšené míře také ještě nesetkali. 

Nejhoršího skóre vůbec dosáhli respondenti u otázky trestnosti dopravní nehody. I zde 

můžeme uplatnit teorii, že málokterý ze studentů se v praxi setkal s popsanou situací. Navíc se 

mohla projevit i tendence posuzovat popsané jednání takzvaně de lege ferenda – tedy přisuzovat 

mu trestnost proto, že respondent by takové jednání za trestný čin označil bez ohledu na platnou 

právní úpravu.

Závěr

Ukázalo se, že právní vědomí je zřejmě bohužel komplexnější fenomén, než aby jej bylo 

možno zkoumat jednoduchou jednodimenzionální škálou. V náznaku nám však skalogram některé 

informace poskytl. 

To, že právo není jednotně vyučováno na základních a středních školách, způsobuje, že 

jednotlivé informace prosakují do vědomí studentů jednak ve formě nemnoha základních 

postulátů naší kultury, jednak v běžném životě přímo kontaktem s „právními situacemi“. Takový 

způsob seznamování se s jedním z rozhodujících rámců fungování naší společnosti se však, 

v kombinaci s nepříliš dobrou úspěšností odpovědí (viz první tabulku), jeví jako nedostatečný.
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Abstrakt

Cílem této bakalářské práce v oboru sociologie je blíže představit 

v současné české sociologii poněkud opomíjený fenomén právního vědomí a 

pomocí analýzy několika dostupných výzkumů naznačit stav právního 

vědomí české společnosti.

Bakalářská práce sestává z úvodu, tří kapitol statě a závěru. Každá 

z kapitol rozebírá jiný aspekt tématu, přesto mezi nimi existují propojení.

První kapitola uvádí čtenáře do problematiky a poskytuje mu 

teoretický základ pro výzkum právního vědomí. V první podkapitole je na 

množství rozdílných definic ilustrováno vícero náhledů, které k tomuto 

fenoménu jednotliví autoři zaujímají. Ve druhé podkapitole je rozebrána 

struktura právního vědomí, tedy zejména jeho základní rozdělení na vědění o 

právu a mínění o právu. Ve třetí podkapitole autor argumentuje, proč 

pokládá právní vědomí za důležitý předmět sociologického výzkumu, 

především se věnuje interakci mezi právem a jednáním jeho adresátů a tedy 

efektivitě právní úpravy. V závěrečném oddílu představuje i některé

tradované závislosti, které by měli platit mezi demografickými ukazateli a 

stavem právního vědomí. Ve čtvrté podkapitole potom autor rozděluje 

literaturu k právnímu vědomí do tří škol – empirické, americké kvalitativní a 

evropské kvalitativní, přičemž se zabývá přínosy jednotlivých škol pro 

sociologický výzkum.

Druhá kapitola vychází z výzkumu provedeného agenturou SC&C pro 

Ministerstvo vnitra ČR v roce 2007 a na jeho základě popisuje dostupnost a 

srozumitelnost českého práva pro veřejnost, způsob získávání právních 

informací a hlavní právní témata akcentovaná veřejností.

Ve třetí kapitole se autor nejprve krátce vyjadřuje k metodice 

sociologického výzkumu na poli právního vědomí obecně. Následně se věnuje 

analýze dat rozsáhlejšího výzkumu Aktér 2011, pomocí kterého dovozuje 

poměrně vysokou deklarovanou právní konformitu české společnosti a 

prokazuje její růst s věkem, nikoli však závislost na vzdělání či politické 

orientaci. Dále se věnuje silné podpoře zpřísnění trestních sankcí, přičemž 

vyvrací závislost tohoto na pohlaví, avšak zjišťuje silnou přímou úměru právě 

s deklarovanou právní konformitou.
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Abstract

The purpose of this Bachelor’s thesis in sociology is to present the 

phenomenon of legal consciousness, which is currently quite marginalized in 

the Czech sociology, and analyse several existing sociological surveys in 

order to indicate the state of Czech society’s legal consciousness.

The thesis consists of introduction, three partly interlinked chapters 

aiming on different aspect of the topic and conclusion.

The first chapter introduces the reader into the topic and provides 

him/her with the theoretical background for the research of legal 

consciousness. In the first subchapter the number of possible definitions 

shows the diversity of different authors’ points of view on the phenomenon. 

In the second subchapter the structure of legal consciousness is analysed, 

particularly the general division to knowledge about law and opinion about 

law. In the third subchapter the author highlights the importance of legal 

consciousness as the object of sociological studies, especially by interpreting 

the interaction between the law and the acts of its recipients and thus the 

legal efficiency. In the last section some claimed connections between 

demographics and status of legal consciousness are listed. In the fourth 

subchapter author divides the relevant literature into three schools –

empirical, American qualitative and European qualitative, explaining the 

benefits of individual schools to sociological research.

The second chapter is based on the SC&C agency 2007 research for 

the Czech Ministry of Interior and describes the accessibility and clarity of 

the Czech law for public, ways of obtaining legal information and legal topics 

emphasized by public as personally most important.

In the third chapter the author firstly makes short remarks on the 

methods of sociological research of legal consciousness in general. 

Subsequently he analyzes data of the Aktér 2011 survey in order to deduce 

relatively large declared legal conformity of Czech society and prove its 

increase with the age, though not with education or political orientation. 

Furthermore the strong support of tightening of criminal penalties is 

addressed In this respect the relation to gender is denied but strong 

correlation with the declared legal conformity is proven.
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