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Abstrakt 

Morálka a právo 

 

 Předkládaná práce se zabývá vztahem mezi morálkou a právem z pohledu 

sociologie, etiky a právní vědy. Poskytuje přehled možných náhledů na zkoumanou 

problematiku z perspektivy a s využitím metod tří uvedených disciplín. Sociologický 

přístup se zabývá společností, v jejímž rámci se vztahy mezi etickými a právními 

normami dějí. Etika a filosofie nahlíží otázku práva a morálky z etického pohledu a 

právní věda má vlastní pohled, definovaný specifickými metodami a teoretickými 

východisky této disciplíny. 

Sociologie přispívá poznání daného předmětu snahou zobrazovat věci a 

uvažovat o nich tak, jak jsou, nikoliv jak by měly být. Oproti tomu etika a právní věda 

přistupují k vnějšímu světu z normativní pozice, která je nicméně odvozena z odlišných 

souborů norem. 

Práce je dělena do čtyř kapitol. V první kapitole se zabývám sociologií jako 

vědní disciplínou, jejím vztahem k právu a právní vědě a nadto vykládám základní 

sociologické koncepty jako sociální skupinu, sociální jednání a normativní systém. 

Tímto popisuji prostor, v němž dochází k interakci mravních a právních norem. Ve 

druhé kapitole se věnuji morálce, kde se věnuji problematice morálky a mravu, ale též 

etice jako akademické disciplíně. Ve čtvrté kapitole rozebírám normy a normativní řád. 

Zde vedle obecných teorií norem nastiňuji některé zvláštní aspekty morálních norem a 

jejich odlišnostem od právních norem. Poslední kapitolu věnuji právní vědě a jejímu 

vztahu k morálce a etice. Představila jsem zde hlavní školy právní vědy, základní 

principy práva jako takového a vztah práva a morálky v pojetí škol, o nichž jsem psala. 

V této kapitole se také pokouším o kritickou analýzu právního moralismu, inspirována 

díly Tomáše Sobka.  
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Práce odkazuje na díla a myšlenky předních českých i zahraničních odborníků v oblasti 

sociologie, etiky i právní vědy, jakými jsou Ivan Mucha, Jan Keller a Émile Durkheim, 

Jan Sokol, Jiřina Popelová a Hans Küng, Viktor Knapp, Alex Gerloch, Lon Fuller, Jiří 

Přibáň či Tomáš Sobek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


