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Vážení členové
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dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí řádné
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právněhistorických knih, pozvánky na konference a jakož i další informace z oblasti právní
historie a římského práva.
Nově jsme se rozhodli pravidelně zařazovat
rozhovory s významnými českými a slovenskými právními historiky a romanisty na aktuální
témata právních dějin.
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První je rozhovor s panem prof. JUDr. Ladislavem Vojáčkem, CSc., vedoucím Katedry státu a
práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně.
Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny
Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat,
aby sami přispěli do tohoto bulletinu; především oceníme zprávy z konferencí, recenze či
anotace knih. Případně budeme rádi i za zasílání pozvánek na konference. Je možné zveřejnit
i diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení vztahující se k oblasti právní historie.
Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince 2016.
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RECENZE A ANOTACE KNIH

Václav Valeš  Alexandra Bejvančická: České státní právo církevní. 1, Dějiny.
Brno: Tribun EU, 2016, 215 s.
(ISBN 978-80-263-1014-3)
Začátkem roku 2016 byl díky finanční podpoře Západočeské univerzity vydán první díl monografie o českém státním církevním
právu autorů Václava Valeše a Alexandry Bejvančické, který se
věnuje historii konfesních vztahů na našem území. Přestože
v posledních letech lze pozorovat obnovený zájem o dané téma i
v produkci knih, můžeme konstatovat, že se souhrnným pojetím
tématu přichází autoři nově a téma pojímají otevřeně. Oba spoluautoři jsou právníci, oba se zkušeností s řešením vztahu státu a
církví v právní praxi. A vzhledem k faktu, že bez dějinných souvislostí nelze pochopit ani současný vztah a průběh jednání mezi církevními subjekty a státními institucemi, lze jen vítat, že oba autoři
obrátili svou pozornost směrem k minulosti. Nejedná se o dílo prvoplánově nakloněné některé ze stran vývoje konfesního práva.
Z textu naopak vyplývá jednak znalost okolností církevních, a na druhé straně i zohlednění státního
vývoje v příslušném historickém období.
Kniha obsahuje šest výkladových celků. První je nazván Státem řízená christianizace (9. – 12. století).
Téma začíná rozborem prvních literárních pramenů, které patří ještě ke staršímu období. Za zásadní
zlom považují autoři průběh 9. století, kdy se v českých zemích začal projevovat vliv křesťanství
z Podunají. Stejně jako jiní autoři i tito se domnívají, že christianizace byla projevem státotvorným, a
to v tak široké míře, že přijetí křtu lze považovat prvotně za politický, nikoli náboženský akt. Tímto
aktem však bylo náboženství zároveň přijato do státního systému. Na dalších stranách se výklad věnuje prvotní misijní činnosti, a s potěšením můžeme konstatovat, že správně rozlišuje postavení české oblasti (misijní činnost koordinována řezenským biskupstvím) a oblasti moravské (spadající pod
biskupství pasovské). Toto první údobí proto nazývají autoři bavorskou misí. Při četbě se může čtenář
setkat i s dalšími podnětnými myšlenkami, které zahrnují např. úvahy o určité podpoře christianizace
formou sňatků se zahraničními (již pokřtěnými) manželkami. Složité politické spletence, které doprovázely začátky christianizace na našem území, a které z nedostatku písemných pramenů mohou být
v některých bodech spíše spekulacemi, však autoři opírají i o archeologická fakta (např. kostel
v Modré u Velehradu vznikl na přelomu 8. a 9. století, a protože se jedná o křesťanskou stavbu, musela na tomto území prokazatelně mise působit). Zajímavá je i polemika o tom, který český kníže byl
vlastně prvním pokřtěným naším vládcem.
Následující výklad věnují autoři vzniku církevní organizace, misi Konstantina a Metoděje, úmyslům
zřídit samostatnou církevní organizace knížete Václava a kroku Vratislava II., který obnovil roku 1063
moravské biskupství. Postupně můžeme sledovat přechod od 11. do 12. století, které jsou již
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charakterizovány vznikem církevních právnických osob, zejména klášterů. Velmi zajímavě je podána
kapitola o období vlastnických kostelů, doplňována průběžně i citacemi ze starých pramenů, a vykreslující dobové okolnosti, kdy síla byla zároveň i právem. Obdobně autoři přistoupili k výkladu o první
legislativě inspirované křesťanstvím, nešťastné zkušenosti svatého Vojtěcha a vyhnáním benediktinů
ze Sázavského kláštera.
Emancipace duchovní moci, kterou autoři kladou do konce 12. století, je pak následně popiso vána
formou posilování pozic katolické církve a její oddělení od státní moci. Tento delší boj, ve kterém
docházelo ke klatbám a na druhé straně k odnímání majetku pražského biskupství, byl zakončen
v roce 1221 velmi zvláštním smírem, který sice přiznával pražské diecézi privilegium fori, ale na druhé
straně dovoloval panovníkovi závažné zločiny trestat podle zemského práva. Toto ujednání je dle
našeho názoru jedním z prvních příkladů konfesního státního práva, ne tedy již nadřazenost z pozice
moci, ale dohoda.
Kniha neopomíjí ani výklady, které se týkají temné stránky vrcholného středověku, a to diskriminace
náboženských menšin, zejména segregace židovských věřících, pogromy a kodifikaci Statuta Judaeorum (1262), jež zakotvila zásady platné pro značně autonomní soudní praxi uvnitř židovských obcí a
jejich ochranu králem. Poté, co se křesťanská církevní organizace emancipovala (vznikla samostatná
česká církevní provincie), začalo se velmi výrazně rozvíjet i pražské vysoké učení. Úspěšné propojení a
spolupráci mezi církevními a sekulárními složkami demonstrují autoři knihy právě na příkladu Karlovy
univerzity – příslušníci akademické obce byli z velké části duchovní, ale uplatnění nacházeli i ve službách českého státu.
S otevřeností autoři knihy rovněž hovoří o příčinách husitských válek, o znepokojivé zesvětštělosti
vyšších duchovních i o příčinách tohoto stavu (obsazování míst politicky). Rovněž odsouzení Jana
Husa není uváděno jako důsledek dogmatických rozporů s naukou církve, ale jako trest za kritiku objektivního negativního stavu. Polarizace společnosti poté byla jen nutným následkem. Husitské hnutí,
jehož následkem byl v konfesní sféře systém dvou státních církví (do roku 1619) je dokládán četnými
citáty a neopomíjí hlavní podstatu sporu, která vznikla z možnosti svobodně číst bibli a následně subjektivně (rozdílně) vykládat text Písma. Jak autoři výstižně uvádějí, „tato pluralita rozhodně nevedla
k respektu k jiným názorům, ale stávala se důvodem pro spory a v řadě případů k pronásledování
oponentů“. Další výklady, jež neskrývají surovosti ani jedné ze stran, věnují se basilejským kompaktátům, pikartům, české konfesi, rekatolizaci a Majestátu Rudolfa II.
Z následujících výkladů zaujme zejména kapitola o majetkovém vyrovnání mezi státem a katolickou
církví z roku 1620 a habsburském jurisdikcionalismu (arcibiskupské stolce obsazoval panovník sám
členy aristokracie), toleranční patent a josefinské reformy, zejména rušení klášterů a zabavování j ejich majetku. Závěrečná část knihy začíná úvodem do ústavního zakotvení náboženských práv v roce
1848, konkordátem a popisem nesystematické právní úpravy, rozdílné pro různá církevní společenství. Zajímavě je pojat popis situace po vydání prosincové ústavy 1867, díky níž byl poprvé v českých
zemích zakotven stav „bez vyznání“ (první takové osoby se ovšem přihlásily až začátkem 20. století).
Jak se politické poměry po vzniku Československa projevily v konfesním právu, si lze přečíst
v závěrečné kapitole. Ta zachycuje, jak se stát postavil k navázání vztahů s apoštolským stolcem a
nakolik jeho nuntius s některými kroky českého státu nesouhlasil. Postavení církví během nacistické
okupace a následky diskriminačních opatření zejména směrem k židovské obci jsou vyloženy podrobně, stejně jako násilné ukončení existence pravoslavné eparchie v roce 1942 po atentátu na Heydricha. Není opominut ani boj katolické církve formou rezistence – po smrti některých biskupů se (slovy
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autorů) „nacisté pokusili dosadit na tyto biskupské stolce svoje kandidáty. Svatý stolec tomuto tlaku
odolal, avšak pouze za tu cenu, že tyto posty zůstaly uprázdněné.“ Kniha rovněž zaznamenává četné
útoky nacistické moci vůči duchovním (včetně popravených). Naděje osvobozené země byly
v konfesní oblasti zmařeny únorovými událostmi 1948 a následnými represemi provázenými vědeckoateistickou výchovou, kterou už mnozí čtenáři pamatují osobně. Výklad knihy končí rokem 1989.
Závěrem: zpracování stručné konfesní historie našeho území od autorů Valeše a Bejvančické lze d oporučit zájmu právníků, a zejména studentů právnických fakult. Kniha poskytuje ucelený přehled
zásadních právních okolností, které měly vliv na vytváření vztahu mezi státem a církvemi
v předchozích staletích. Bude vhodným úvodem do studia.
Kamila Bubelová
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Jozef Vozár: Významní slovenskí právnici z Liptova.
Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, 208 s.
(ISBN 978-80-224-1471-5)
Recenzovaná publikácia právnickej a právno-historickej verejnosti
predstavuje život a dielo významných osobností slovenského
právnického stavu a právnej vedy. Jej autor, pôsobiaci na pôde
Ústavu štátu a práva SAV, sa podujal na túto neľahkú cestu
a možno konštatovať, že čitateľom predstavil príťažlivú
a profesionálne kvalitne zvládnutú prácu obsahujúcu množstvo
fotografií dokumentujúcich pracovný aj súkromný život približovaných osobností, a tiež niektoré relevantné archívne materiály. Pre
účely svojej publikácie chronologicky vsadenej do druhej polovice
19. storočia až po 70-te roky 20. storočia si autor vybral štyri skutočne výrazné osobnosti právnej vedy a praxe, ktoré okrem zanietenosti pre právnu vedu spájali ich liptovské korene. V publikácii
nám teda autor priblížil štyroch významných slovenských právnikov pochádzajúcich z Liptova, a to konkrétne Emila Stodolu, Augustína Rátha, Adolfa Zátureckého
a Štefana Lubyho. Každému z menovaných venoval približne 30 strán, výnimkou práve pre mimoriadne bohatý vedecký záber a publikačnú činnosť bola osobnosť Štefana Lubyho, ktorej je venovaných
cca 50 strán. Na pozadí životných osudov osobností právnej vedy a praxe sa čitateľom odvíja spletitý
príbeh osudov predstaviteľov slovenskej inteligencie v rámci uhorských pomerov na sklonku druhej
polovice 19. storočia, obdobie následných politických otrasov a zvratov (prvá svetová vojna, vznik
Československej republiky, druhá svetová vojna, Slovenská republika r. 1939 – 1945 a čiastočne vo
vzťahu k prof. Š. Lubymu aj následný povojnový vývoj).
Publikácia v sebe spája minimálne dve čitateľsky príťažlivé roviny – jednak osloví čitateľov zaujímajúcich sa o osudy a dielo predstaviteľov právnej vedy a na druhej strane osloví čitateľov hľadajúcich
súvislosti v dobových reáliách v snahe o objektivizáciu poznatkov vnímaných z vlastnej perspektívy
alebo z perspektívy inej osoby. Má potenciál v mnohom dotvoriť obraz o turbulentnom vývoji nášho
územia v 19. a 20. storočí s dôrazom na osobnosti, ktoré boli v danom čase morálnymi a vedeckými
autoritami. V recenzii nemáme priestor na obšírnejšie predstavenie Emila Stodolu (1862 – 1945),
Augustína Rátha (1873 – 1942), Adolfa Zátureckého (1884 – 1958) a Štefana Lubyho (1910 – 1976).
Myslíme si, že to v mimoriadne vydarenej podobe už urobila predmetná publikácia. Len pre pripomenutie a azda aj nadchnutie prípadných záujemcov dodávame, že Emil Stodola bol vynikajúcim advokátom a zakladateľom po slovensky vychádzajúceho odborného právnického časopisu Právny obzor, ktorý vychádza dodnes a ako najstarší slovenský odborný časopis oslávi v budúcom roku svoju
storočnicu. Augustín Ráth bol prvým dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a jej prvým slovenským rektorom. Zo spomienok jeho žiakov sa uchovali informácie o jeho mimoriadnom pedagogickom nadaní a rétorických schopnostiach, čo ho radí medzi najvýznamnejšie osobnosti
právnického vzdelávania na Slovensku v období tzv. prvej Československej republiky. Osobitne významný a v našich podmienkach ojedinelý bol jeho pokus formou anketového diela zozbierať na Slovensku platné obyčajové právo. Adolf Záturecký sa podobne ako Emil Stodola zaslúžil o rozvoj slovenského právnického názvoslovia. Jeho dlhoročná sudcovská prax a erudícia je zreteľná z jeho diel (vydaných v spoluautorstve s Vladimírom Fajnorom), ktoré slúžili ako cenná pomôcka pri poznaní práva
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platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi ako súčastí novovznikutého československého štátu (Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi; Zásadné rozhodnutia bývalej
uhorskej kráľovskej Kúrie a Právnický terminologický slovník). Osobnosť a dielo Štefana Lubyho a jeho
prínos pre rozvoj slovenskej právnej vedy a právnického vzdelávania nie je zrejme potrebné čitateľskej obci ani osobitne zdôrazňovať, čo však musíme a máme, je pripomínať si jeho mimoriadne
schopnosti, morálny a vedecký profil a celý rad jeho dodnes citovaných publikácií (Prevencia
a zodpovednosť v občianskom práve, Dejiny súkromného práva na Slovensku, Základy všeobecného
súkromného práva a i.).
Na záver môžeme vyzdvihnúť tiež osobitný prínos recenzovaného biografického diela pre právnu
vedu, dejiny právnického stavu a vôbec právnickú etiku – práve morálny rozmer predstavených výrazných osobností právnej vedy a praxe totiž môže predstavovať inšpiratívny zdroj aj pre formovanie
osobností dnešných právnikov, prihliadajúc na charaktery a postoje právnických osobností žijúcich
v dobe minulej, kedy právnický stav požíval úctu, ktorú sa právnici museli snažiť nesklamať
a potvrdzovať. Tento významný rozmer biografií a aktuálny deficit si zjavne uvedomuje aj autor recenzovanej práce, keď konštatuje (na s. 71): „Škoda, že dnes nemáme viacej právnikov ráthovského
typu, ktorí by študentom vštepovali, že právo bez morálky a hľadania spravodlivosti v rukách bezcharakterných jedincov sa mení na svojvôľu a zneužívanie práva. Byť dobrým právnikom, ktorého si slušní
ľudia vážia, je v skutočnosti drina. Nie sú to teatrálne výstupy, ale presedené hodiny nad knihami
a analýzou judikatúry. Neraz povrchne hodnotíme právnika nie podľa toho, čo vie, ale čo má. Neprekáža nám, že často sú úspešní takí, ktorí používajú nekalé praktiky. Aj preto asi máme veľa absolventov práva, ale málo skutočných osobností.“ Aj na tieto aktuálne problémy teda posudzovaná práca
reaguje a ponúka riešenia.
Tomáš Gábriš – Miriam Laclavíková
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Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945).
Praha: Wolters Kluwer, 2016, xxiii, 456 s.
(ISBN 978-80-7552-304-4)
Kniha Jaromíra Tauchena z Katedry dějin státu a práva brněnské
právnické fakulty přehledným způsobem podává komplexní rozbor
právní úpravy v oblasti pracovního práva v období Protektorátu
Čechy a Morava. Je rozdělena do 11 kapitol, z nichž první tři se pro
snazší vniknutí čtenáře do tématu věnují samotnému ideologickému pojetí práce a následně stavu právní úpravy na zkoumaném
území před ustanovením Protektorátu v roce 1939 a také stavu
soudobé úpravy říšské, jež v mnohém posloužila protektorátním
regulacím za vzor.
V samotné hlavní výzkumné části pak se autor věnuje několika
logicky odděleným oblastem, z nichž zmiňme omezení autonomie
vůle v pracovněprávních vztazích (tedy zásahy státu do mzdové
politiky nebo také nucené propouštění/zákazy propouštění) či
specifické pracovněprávní postavení určitých skupin zaměstnanců (diskriminace Židů, ale také odlišnosti v postavení např. zemědělských dělníků či osob zaměstnaných v domácnosti). Nejobsáhlejší
kapitolu pak představuje část věnovaná systému řízené a nucené práce.
Každá z kapitol publikace je zakončena stručným shrnutím, což přispívá ke srozumitelnosti podání:
tuto srozumitelnost a následně také názornost dále zvyšuje způsob, jakým je dobová situace v oblasti
pracovněprávních předpisů předvedena na konkrétních jednotlivých případech. Samotné téma monografie nebylo dosud takto komplexně zpracováno, stejně tak se autor rozhodl zařadit mezi zvolené
podklady mimo již dříve dostupné a známé archiválie a sekundární literaturu (ať již soudobou či po zdější) také dosud neprobádané a nezpracované archivní materiály. Kniha tak přináší řadu zcela nových a dříve nepublikovaných informací pocházejících právě z tohoto doposud unikátního výzkumu.
Jazyk této publikace je na vysoké úrovni, aniž by se však zároveň stával příliš odborným a ztrácel tak
na srozumitelnosti s ohledem na laickou veřejnost, čímž činí monografii dostupnou širokému spektru
čtenářů.
Magdalena Petrů
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY

NOVOMORAVŠTÍ RODOVÉ. I. OLOMOUČTÍ PROTESTANTÉ VE
ZMOCŇOVACÍ LISTINĚ Z ROKU 1610. ČÁST III.
Jiří L. Bílý – Zdeněk Kašpar
ISBN 978-80-7418-253-2

KEY Publishing, Ostrava, 2016, 616 stran

MAJETKOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINY VČERA A DNES.
SBORNÍK Z KONFERENCE.
Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen
ISBN 978-80-210-8332-5

Masarykova univerzita, Brno, 2016, 457 stran
Plná verze sborníku ke stažení zde:

MNICHOVSKÁ KRIZE (PAMĚTI)
František Ježek
ISBN 978-80-7422-493-5

Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016, 418 stran
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SÚDNICTVO A SÚDNA PRAX V MESTÁCH PENTAPOLITANY V
16. STOROČÍ
Blanka Szeghyová
ISBN 978-80-224-1499-9

Veda, Bratislava, 2016, 188 stran

RODINA V ZÁJMU STÁTU - POPULAČNÍ RŮST A INSTITUCE
MANŽELSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1918-1989
Jakub Rákosník – Radka Šustrová
ISBN 978-80-7422-378-5

Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016, 282 stran

PRÁVNÍ KULTURA STŘEDOVĚKU
Martin Nodl – Piotr Węcowski (eds.)
ISBN 978-80-7007-450-3

Filosofia, Praha, 2016, 226 stran

ČERVENÁ KNIHA OPAVSKÉHO KNÍŽECTVÍ: EDICE REGISTRA
KOMUNIKACE OPAVSKÝCH STAVŮ Z LET 1614-1618 VE VĚCI
JEJICH SPORU S KARLEM Z LICHTENŠTEJNA
Petr Kozák (ed.)
ISBN 978-80-87632-31-4

Zemský archiv, Opava, 2015, 269 stran
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE
Česko - slovenská soutěž SVOČ 2016 - SEKCE I - Římské právo, právní dějiny
Ve dnech 22. a 23. září 2016 hostila pražská právnická fakulta další ročník celostátního kola Česko slovenské soutěže SVOČ. V sekci „Římské právo a právní dějiny“ byly hodnoceny následující práce:







Vojtěch Vrba, Pavel Homolka: Ústavní rozpor jako základ americké revoluce (Plzeň),
Simona Ulčová: Odpovědní války jako forma mimosoudního vyrovnání (Plzeň),
Magdaléna Petrů: Vývoj právní úpravy honebního práva a myslivosti na našem území do roku
1945 (Brno),
Jan Beránek, Ondřej Šmat: Omezování občanských práv a svobod na základě rasy ve světle
internace amerických občanů japonského původu za II. světové války (Praha),
Jan Ullmann, Nicola Brandtlová: Crimen falsi a Lex Cornelia testamentaria nummaria (Praha),
Tereza Stará: První československá kodifikace pracovního práva (Praha).

Hodnotící komise:




JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (Plzeň)
JUDr. David Falada (Praha)
JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (Brno)

Vítězná práce:


Simona Ulčová: Odpovědní války jako forma mimosoudního vyrovnání

Strana | 10

Zasedací místnost Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
kde se konalo zasedání SVOČ – sekce římské právo, právní dějiny / Foto: Jaromír Tauchen
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VIII. ročník letní školy Katedry dějin státu a práva PrF MU –
„Odpovědnost v právu v proměnách věků“
Již od roku 2009, tedy letos poosmé, se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konala
letní škola Katedry dějin státu a práva, pokaždé věnovaná jinému tématu z české právní historie.
Letní škola dějin je určena nejen všem studentům právnických fakult především magisterských a
popř. i bakalářských, či doktorských studijních programů, ale i široké veřejnosti. Jejím cílem je p oskytnout studentům určitý ucelený přehled o vývoji konkrétního právního odvětví či problematiky
od nejstarších dob až do současnosti, přičemž důraz je samozřejmě kladen na novější období. Celá
výuka je pravidelně koncentrovaná do tří dnů.
Letošní téma bylo věnováno odpovědnosti v právu a jejímu historickému vývoji.
Na letní škole zazněly tyto přednášky:














Jan Šejdl: Odpovědnost a moralita v několika starověkých příbězích; Odpovědnost u reálných
kontraktů
David Čep / Katarína Kandová: Odpovědnost státního zástupce při plnění úkonů v trestním řízení
Ondřej Horák: Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové perspektivy); Odpovědnost za dluhy zůstavitele
Ondřej Pavelek: Bolestné v prvorepublikové judikatuře
Martin Šlosar: Odpovědnost představitelů státu v římském právu a dnes
Martina Pospíšilová: Subjektivní princip odpovědnosti za rozvod a rozluku (v letech 1918 –
1938)
Stanislav Balík: Odpovědnost advokáta a notáře za škodu v minulosti a současnosti
Kamila Bubelová: Odpovědnost za věci vnesené - actio de recepto
Wojciech Dajczak: Penalties and contractual liability
Lukáš Králík: Odpovědnost v hospodářské soutěži
Petr Dostalík: Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech; Custodia
Michal Turošík: Pericullum est emptoris v Římě a dnes
Petr Bělovský: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty v historické perspektivě
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Účastníci letní školy a prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak (UAM Poznaň) / Foto: Martina Pospíšilová
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Rozhovor s prof. JUDr. Ladislavem Vojáčkem, CSc.

Foto: Martina Pospíšilová

1. Kam se bude právní historie v ČR podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?
Především věřím, že právní historiografie a výuka právní historie budoucnost mají. Protože však jsem
spíše skeptik, neznamená to, že bych se zejména o budoucnost výuky právní historie neobával. Mění
se společnost, právní řád a v důsledku toho i požadavky na výuku práva. Z toho důvodu se bude obsah (ale i způsob) výuky více či méně rychle měnit. A opodstatněnost výuky právní historie budeme
muset, resp. mí mladí kolegové budou muset, umně a vytrvale zdůvodňovat. Nebude to lehké, protože i dnes mi připadá, že se naše argumentace často míjí účinkem. Jako bychom se odnaučili vzájemně
se poslouchat a obraz, který si jednou vytvoříme, nechceme korigovat.
Na druhou stranu chápu, že mnozí v právní historii nenacházejí to, co od ní očekávají (pokud od ní
něco očekávají). Vždy jsem byl přesvědčený, že výuka právní historie by měla plnit dva základní úkoly.
Měla by u studentů vytvářet obecné povědomí o vývoji práva (a státu), o jeho měnících se formách,
pramenech, rolích, které ve společnosti hrálo, o jeho vazbě na jiné normativní systémy, na ekonomiku a další složky života společnosti atd., prostě ukazovat, jakými cestičkami jsme se dopracovali
k právě platnému právnímu řádu a proč formální zachycení práva a jeho aplikace vypadají tak, jak
vypadají. Dále bychom měli studentům ukázat, jak se vyvíjela jednotlivá právní odvětví a jejich klíčové
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instituty. Podmíněně o obou úkolech mluvím proto, že dnes už to nejde. Se současnou hodinovou
dotací nemáme šanci oba cíle dosáhnout. V povinných předmětech v podstatě zůstáváme jen u prvního a ani na jeho naplnění moc času nemáme. Jiné to však již nebude. V této souvislosti ještě vidím
dva velké problémy, které se promítají do vnímání naší výuky a budou ovlivňovat její budoucí pod obu. První je obecný trend potlačování výuky společenskovědních disciplín a konkrétně historie. Není
ničím nový, už má generace měla daleko povrchnější historické vzdělání než naši rodiče (a možná
bychom mohli jít i dál do minulosti). S měnící se společností se mění i struktura informací, které mají
zvládat žáci základních a studenti středních škol, a výuka historie pod tímto tlakem prostě ustupuje
do pozadí. I když neprávem, protože ztráta historického povědomí podle mne stojí jako jeden
z důležitých podmiňujících faktorů za nejedním současným problémem. A podobné je to i s výukou
práva. Stále pestřejší a složitější vztahy ve společnosti, umocněné navíc evropským rozměrem práva,
mění i právní řád a logicky kladou nové nároky též na výuku práva. I tu tedy bude třeba hledat nové
cesty. Kudy povedou, to se ukáže. Úkolem kolegů bude přesvědčit ostatní, že zdánlivě nejschůdnější
cesta – vytláčení výuky „nepraktických“ propedeutických disciplín – je cestou do pekel. Ve stále složitějším právním řádu budoucnosti totiž budou „orientační tabule“, které v něm právě propedeutické
disciplíny umísťují, ještě významnější než dnes.
Druhým, snad jen momentálním, problémem, ovlivňujícím výuku právní historie, je výrazně rozdílná
úroveň pro nás relevantních vědomostí a schopností, které si studenti přinášejí ze středních škol.
Vidíme to i v ohlasech studentů, když z jedné strany slyšíme, že naše výklady jsou nesrozumitelné, a
zároveň z druhé strany zaznívá, že povídáme věci notoricky známé. K tomu se pojí ještě obecnější
problém, který jistě pociťují i kolegové z pozitivněprávních disciplín: snižující se schopnost nezanedbatelné části studentů vnímat a interpretovat delší souvislý psaný text. Prostě stále více se rozevírají
pomyslné nůžky mezi těmi studenty, kteří sice prokázali u přijímací zkoušky studijní předpoklady, ale
nedokáží je přetavit ve studijní výsledky, protože jsou zaměřeni jinak, neosvojili si studijní návyky,
neprokazují větší chuť ke studiu, případně utilitárně neprojevují zájem o širší ukotvení svých věd omostí, a těmi, kteří cílevědomě využívají možností, které jim na cestě za vzděláním současné středoškolské a vysokoškolské vzdělávání nabízí. A tyto možnosti jsou v porovnání s dobou mého studia
nebývalé.
Ve světle toho, jak se mi jeví budoucnost naší disciplíny, bude podle mne v její výuce – i na úkor výše
zmíněných cílů výuky – hrát významnou úlohu dosud nezmíněná motivační funkce: naši pokračovatelé budou mít v prostoru vymezeném studijním plánem, který se asi zvětšovat nebude, i když bych jim
to přál, za úkol studenty především motivovat k zájmu o právní historii, aby už při studiu a ne až třeba
později v praxi pochopili, jak jim může být prospěšná, a aby si sami iniciativně doplňovali znalosti o ní.
Jsem rád, že na katedře máme mladé učitele, kteří jsou do výuky právních dějin zapálení a dokážou to
přenášet i na studenty. Jen si přeji, aby jim zápal vydržel až do vysokého věku. Bude to obtížnější a
obtížnější, což jim mohu z pozice pracujícího důchodce zaručit. Ale tím se už dostávám k druhé otázce.

2. Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních historiků, zejména doktorandů?
Trochu si tu otázku upravím a začnu její druhou částí. Nevím, zda to tak vidí i ta nejmladší generace,
ale mně se zdá, že se naše společnost snaží mladým lichotit a nadbíhat – alespoň v různých proklama-
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cích, aniž by se to všude odráželo i v realitě. V moderní historii tomu bylo podobně snad vždy, ale ne
tak výrazně jako v posledních letech (nebo mi to dřív jako mladému tak nepřišlo). Jsem rád, že současné generaci mladých právních historiků, ať už kolegů z katedry, nebo trochu z povzdálí pozorovaným kolegům z jiných pracovišť, pochlebovat a nadbíhat nemusím. Prostě to není potřeba. Naopak:
jejich odbornou a jazykovou vybavenost (a samozřejmě mládí a elán) velké většině z nich mohu jen
tiše závidět. A nejen já, ale mnozí z mé generace. Možnosti, které se před mladými vědeckými pracovníky v posledních letech, vlastně už desetiletích, otvírají, představují ohromný kapitál. Bez zásadních problémů mohou zároveň studovat více vysokých škol (u nás v ideální kombinaci historie a práva) a díky tomu je ve škole naučí, co jsme si museli metodou pokusu a omylu sami ohmatávat až
v praxi. Mají větší motivaci i možnosti k rozvíjení znalosti cizích jazyků a mohou pravidelně konfrontovat sebe, svou výuku i výsledky své vědecké práce se zahraničím. Mají neskonale snadnější přístup
k pramenům, literatuře a dalším zdrojům informací a nabízí se jim spousta možností publikovat ... Mí
kolegové prozatím ukazují, že tento kapitál, každý trochu jiným způsobem a s jinými prioritami, dokážou zhodnotit. Jsem rád, že jsme s nimi měli šťastnou ruku. /Jen dvě perličky pro srovnání: stenografické záznamy z prvorepublikového parlamentu, které dnes visí na internetu, se na pražské právnické
fakultě půjčovaly do studovny a pouze učitelům, a když jsem kdysi dávno potřeboval Peroutkovo
Budování státu, musel jsem za ním z Holešova jezdit do Olomouce a tam si je se zvláštním povolením
pročítat ve studovně univerzitní knihovny./
Avšak – když použiji otřepané, ale výstižné rčení – není všechno zlato, co se třpytí. Samozřejmě je i
spousta toho, co mým mladým kolegům závidět nemohu, neboť jim to život komplikuje, a co souvisí
se současnou pozicí vysokého školství a výuky právní historie, ale i se stavem naší společnosti jako
takové. Možná jsem v tomto až velký skeptik. /Takže to raději trochu odlehčím a dodám, že větší míra
skepse je dobrou metodou, jak si udržovat radost ze života: pokud člověk očekává spíše ty horší ko nce, může jej život občas příjemně překvapit./
V čem jsem naopak optimista, je budoucí úroveň historickoprávní vědy (skeptik ve mně ovšem podotýká: za předpokladu, že vnější okolnosti budou alespoň trochu příznivé). To je ostatně zřejmé
z toho, co jsem napsal o svých mladých spolupracovnících. Díky nim a současným mladým právním
historikům, působícím na ostatních fakultách, případně i jinde, není třeba mít o právní historiografii
strach. Jen budou muset odolat tlakům, které je „ve jménu rozvoje vědy“ budou nutit ke všemu možnému, jen ne ke skutečné, soustavné a důkladné vědecké práci v archívech, studovnách či u počítače,
ale zároveň také přesvědčit příslušné instituce, že je jejich práce smysluplná (a opět hlas skeptika: a
samozřejmě musí dostat možnost tu vědu dělat).
Abych dodržel zadání, bývá ještě zmínit doktorandy. Tam už nemohu říci, že bychom měli vždy šťastnou ruku. Ale to asi ani nejde. Na druhou stranu našimi doktorandy byli též mí mladší kolegové
z katedry, ale též jinde působící, dnes už nepřehlédnutelní právní historici a romanisté (z právních
historiků O. Horák nebo manželé Janišovi) a také někteří další, kteří možnost prokazovat své nepopiratelné schopnosti nedostali.
Právě v těch posledních vidím hlavní problém spojený s doktorským studijním programem v oboru
Dějiny práva a římské právo. Bohužel ani skutečně kvalitním doktorandům, kteří prokážou předpoklady pro vědeckou práci, zpravidla nemůžeme nabídnout byť jen šanci ucházet se o adekvátní uplatnění, natož reálnou naději na ně. Absolvování doktorského studijního programu se tak u nich míjí se
svým vlastním smyslem a promítne se pouze do časem vyprázdněného titulu za jménem.
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POZVÁNKY NA KONFERENCE

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
si Vás dovoluje pozvat na konferenci

DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2016
sekci Katedry dějin státu a práva
„Právní obyčej“,
která se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2016.

Právní obyčej je patrně nejstarší pramen práva, který stál u základů všech právních řádů. Témata
mohou být zaměřena jak na jeho podobu a podstatné znaky, tak i na jednotlivé obyčeje, jež právní
řád formovaly. Stejně tak je možné se zaměřit i na poměr právního obyčeje k ostatním pramenům
práva a jeho význam dnes.

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70
Kontaktní e-mail: dp2016-dejiny@law.muni.cz
Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
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UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si členům Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., připomenout každoroční
povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč.
Částku převádějte prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je
veden u ČSOB. (IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.
Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky u platebního příkazu uveďte
vaše jméno a příjmení.

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen.
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu
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