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Téma své práce charakterizuje autor – možná až příliš skromně – jako 
„porovnání“ stanoviska britské antropoložky L. Mairové ohledně vzniku panství 
ve východoafrických společnostech s názory dalších antropologů, zejména 
Evans-Pritcharda, Radcliffe-Browna nebo L. Pospíšila. Spolupráce s pečlivým a 
svědomitým studentem byla dlouhodobě velmi dobrá. 

Autor nejprve stručně popisuje mocenské vztahy a poměry v těchto 
společnostech, jak je viděla L. Mairová. Její výklad je na jedné straně velmi 
pečlivý a snahou o jistou systematizaci údajů také přesvědčivý a trvale 
významný, a to nejen ve vztahu k východoafrickým předliterárním společnostem, 
nýbrž vrhá pozoruhodné světlo na vznik panství v lidské společnosti vůbec. 
Příbuzenství a klientela jsou ostatně jevy významné i pro „vyspělé“ společnosti 
současné.  

Mairová také pěkně ukazuje, jak fenomén panství není jen důsledek nějaké 
lidské vládychtivoati, nýbrž souvisí také s potřebou společenské autority, a to 
zejména při řešení a ukončování konfliktů, především násilných. Tak je čtenář 
také pozoruhodně uveden do otázek po vzniku a „životním zasazení“ práva, po 
vztahu moci (panství) a práva, které rozhodně nelze pokládat za definitivně 
vyřešené ani v našich moderních společnostech. Na rozdíl od bezkrevných 
politologických abstrakcí zde vyvstává velmi plastický obraz vzniku „spontánního 
řádu“, který ovšem vypadá jinak než u F. von Hayeka. Nevychází totiž 
z individualistických konstruktů novověku, ale z bohaté reality lidských 
společností, přes všechny rozdíly i nám srozumitelných a pochopitelných.  

Autor práce ovšem – opíraje se o L. Pospíšila – velmi dobře vystihl jednu ze 
slabin ryze antropologických (resp. etnologických) popisů a výkladů, která plyne 
z nedostatku péče o terminologickou přesnost, možná i právního vzdělání. Tak 
se může stát, že i věhlasní antropologové nechápou propastný rozdíl mezi 
pomstou jako bezprávím a institutem „krevní msty“ jako společensky 
regulovaným „trestem“ ve společnostech, kde žádná další autorita není. Anglické 
„feud“ jim dává pohodlně široký pojem, kam se všechno vejde. Právě zde ovšem 
leží patrně nejranější hranice mezi právem a bezprávím a tedy i první kořeny 
práva jako společnské a kulturní regulace vztahů uvnitř společnosti.  

Je škoda, že autor práce tyto své původní výsledky zřetelněji neuplatnil a 
„neprodal“. Mají totiž po mém soudu velmi významné důsledky pro celou teorii 
společnosti, práva a politiky a v různých ohledech významně korigují obecně 
rozšířené omyly např. „společenské smlouvy“ nebo míry „přirozenosti“ ve smyslu  



spontánní potřeby a společenské nezbytnosti práva.  Vznik politické autority totiž 
s právem neoddělitelně souvisí a představy o státu jako „organizovaném násilí“ 
patří antropologicky mezi sice houževnaté, nicméně vyvrácené báchorky 19. 
století.  

Tyto velice významné souivislosti autor ze skromnosti nerozvinul, nicméně z jeho 
práce zřetelně vysvítají. Práce je napsána velmi svědomitě, má přiměřený rozsah 
literatury a je i dobře technicky vypravena. Z věcných otázek zůstává 
pochybnost, zda je lepší užívat přesnější. ale poněkud umělý weberovský termín 
„panství“, anebo prostší pojem „vlády“ (governement) jako Mairová. Jiný 
terminologický nedostatek je autorovo anachronické používání pojmu „stát“, který 
by měl být vyhrazen jen pro evropský novověk a současnost.  V závěru také 
autor vymezuje trestní právo tak úzce, že by se o něm dalo mluvit teprve zcela 
nedávno: „jednotnou kategorii trestného činu“ by těžko hledal před I. Kantem 
nebo dokonce právními teoretiky 19. století. 

Přes tyto nedostatky, z nichž nejvážnější je po mém soudu nedostatek autorova 
sebevědomí, práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit v okolí 
40 bodů.  
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