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 V roce 2003 vydala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v reedici studijní texty Sociologie práva 
autorky Věry Řehákové. I když jsou určeny především pro potřebu posluchačů, cennou orientaci v tomto vědním 
oboru v ní mohou naleznout všichni, jež mají zájem o interdisciplinární přístup ke studiu společnosti. 
 Autorka vychází z premisy, že sociologie práva je ve společenské praxi i v systému věd nezastupitelná a není tedy 
samoúčelnou vědní disciplínou. 
 V textu jsou tématicky zpracovány vybrané problémy sociologie práva od obecného ke zvláštnímu, přičemž 
východiskem je snaha autorky o porozumění právu v moderní společnosti a v současném světě. Velmi zřetelně 
poukazuje na významný fakt, jímž je vztah teorie a praxe práva – právo v knihách – právo v životě (Law in books – 
Law in action). A právě v tomto působení práva v životě každého člověka i celé společnosti, akceptaci či nepřijetí 
právních norem v každodenním životě spatřuje centrum pozornosti sociologie práva. 
 I když autorka vychází částečně z myšlenek Maxe Webera i ze systémové teorie Niklase Luhmana, nechává si 
dostatečný prostor i pro jejich kritiku a především pro své vlastní myšlenkové výstupy, postrádající spekulativní 
podtext. 
 Z hlediska obsahu i cíle nebylo pochopitelně možno zachytit celou problematiku sociologie práva ani podrobně 
mapovat vývoj tohoto vědního oboru. Učební texty jsou zpracovány především jako základní učební pomůcka k 
přednáškám ze sociologie práva. Obsahově klade autorka výrazný akcent na současnou problematiku sociologie práva, 
přičemž dějiny nezůstávají zcela opomenuty. Z tohoto aspektu je nutno ocenit i skutečnost, že text není jakýmsi 
souhrnem definicí, ale dává možnost seznámit se v určité míře se složitou problematikou vazeb práva a okolního 
sociálního světa a v některých momentech dané problematiky nepostrádá autorčiny vlastní postoje a závěry.  
Po stránce obsahové jsou učební texty rozděleny do dvou částí – Obecná a Zvláštní, závěr tvoří Doplňující poznámky k 
textu a Příruční slovník. 
 I. část obecná se orientuje na přístup k předmětu sociologie práva a analýzu faktorů, jež v rozhodující míře 
ovlivnily její vznik, a co je úkolem této vědní disciplíny. S vědomím mimořádné obtížnosti se autorka pokouší o 
vymezení předmětu sociologie práva, nikoli však v rovině absolutní danosti, nýbrž v „relativní orientačně-pracovní 
poloze“.  
 Objasňuje podstatu pojmů „law in action“ a „law in books“, přičemž především živé právo je sociální realitou. 
 Dále se zabývá historickými zdroji formování teoretického zázemí sociologie práva jako samostatného vědního 
oboru a pregnantně formuluje i hlavní cíle a problémy sociologie práva v současné společnosti. Z pozice sociologie 
práva objasňuje pojmy jako sociální deviace, sociální anomie. Poukazuje na roli práva při řešení konfliktů, kdy je 
potřebná určitá míra flexibility práva. V závěru obecné části analyzuje vztah právních norem a norem sociálních. 
 Autorce se v obecné rovině podařilo vytvořit solidní teoretické východisko pro II. část zvláštní, jež je aplikační 
polohou sociologie práva. Zaměřuje se na to, jak a v čem je užitečný rozvoj tohoto vědního oboru pro společenskou 
praxi. Jaká je tedy funkce sociologie práva a jak se promítá do chápání problémů, jako jsou: vývoj práva a jeho funkce, 
moc a právo, normy v každodenním životě, byrokracie sociálního a právního systému, konflikt a právo, smlouva jako 
sociální a právní vztah, právo v organizaci. Tyto problémy považuje autorka z hlediska jejich závažnosti za 
rovnocenné, vnímá je jako „šťávu“ pozornosti sociologie práva. 
 Při zkoumání vývojových tendencí práva objasňuje autorka dvě možná hlediska metodologického přístupu 
sociologie práva – interpretativní hledisko a systémové hledisko. Obě hlediska jsou pojímána jako zcela nezávislý 
způsob chápání fenoménu práva. V souvislosti s vývojem práva a jeho funkcí v moderní společnosti osvětluje stručně 
podstatu obsahu tak významných problémů, jako je růst komplexity a diferenciace, jež představují základní znaky 
vývoje moderního právního systému.  
 Výraznou pozornost věnuje autorka otázce moci a práva, která je vnímána současnou sociologií práva jako 
kardinální. Při vymezení obsahu pojmu „moc“ se autorka nechává inspirovat dílem Maxe Webera.  
 Moc je v sociologii práva pojata jako složitý vztah, ve kterém je na straně podřizujícího se obsažena nutnost 
porozumění rozhodnutí a tedy vědomé podřízení se tomuto rozhodnutí (mocenskému) proto, aby bylo zachováno 
fungování daného sociálního systému. V těchto souvislostech zmiňuje autorka pojmy „autorita“ a „panství“ a jejich 
úzký vnitřní vztah. Moc je sociální interakcí, která probíhá ve struktuře panství, současně je to však prostor, v němž 
působí kromě násilí řada dalších faktorů. Moderní stát by měl při svém fungování používat především moci práva a 
nikoliv pouze násilí. Uvádí i základní charakteristiku právního státu jako takového, ve kterém je postoupena výlučná 
moc systému práva a právním institucím. Analýzu moci a práva považuji za velmi důležitou a domnívám se, že se 
autorce podařilo doslova na několika stránkách excelentně vyjádřit samu podstatu problémů, se kterými se potýká 
současná společnost. 
 Téma Normy v každodenním životě reflektuje poznatky tzv. sociologie každodenního života a nové varianty teorie 
sociálních systémů pro potřebu dalšího rozměru orientace sociologie práva. Cílem je odkrýt každodenní stimuly 
lidského jednání, zjistit, jaké jsou vzorce chování, kterými se lidé řídí v sociálních situacích. Je zdůrazněn rozdíl mezi 
jednáním a chováním. Pojetím norem obecně i z hlediska sociologického a právních norem jako speciální podoby 
norem sociálních. Analyzuje pojem sankcí, jejich podstatu a význam pro vývoj společnosti i jejich klasifikaci a vazbu 
k oblasti práva. 
 V rovině aplikační se vrací k problému byrokracie sociálního a právního systému jako společenského jevu, jenž je 
důsledkem prohloubení profesionalizace a zdůrazňování potřeby odbornosti při tvorbě práva. Objasňuje dvojí chápání 
pojmu byrokracie, byrokratizace a funkci byrokracie v moderních společnostech. V této souvislosti upozorňuje na 
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skutečnost, že byrokracie ve své negativní podobě může vést k tomu, že občan ztrácí možnost porozumět právnímu 
systému. 
 Rovněž téma konflikt a právo je možno chápat jako jedno z nejdůležitějších v sociologii práva, především z 
hlediska funkce práva při řešení sociálních konfliktů. 
 V dalším tématu se věnuje vysvětlení podstaty smluvních vztahů a jejich vazbu na sociální vztahy, charakterizuje 
rozdíl mezi smluvními a mocenskými vztahy. Charakterizuje smlouvu v širším smyslu jako sociální normu a užším 
smyslu jako normu právní. 
 Posledním problémem, na který autorka zaměřila svou pozornost, je právo a organizace. Vymezuje podstatu a 
úlohu práva v organizaci lidských (právních) sdružení a pokouší se přiblížit způsob fungování právního sdružení z 
pozice jeho vztahu k právu obecně a k právu vůbec. 
 V závěru autorka mimo jiné vyslovuje přesvědčení, že sociologie práva má nejen své opodstatnění, ale i možnosti 
dalšího vývoje, který směřuje především ke zlepšení jejího současného neutěšeného stavu a to spatřuje v úzké 
systematické spolupráci vědních oborů, jako jsou sociologie, právo, sociální psychologie, postmoderní filozofie a 
historie. 
 Sociologie práva je konkrétním výrazem uplatnění interdisciplinárního přístupu ke zkoumání i směrování 
sociálního života a vývoj sociologie práva jako samostatné odborné speciální disciplíny, aplikující právní vědu jako 
jedno ze svých teoretických východisek, je zcela legitimní. 
 Studijní texty Sociologie práva jsou zpracovány jako základní učební pomůcka k přednáškám v předmětu 
sociologie práva, jenž je zařazen do výuky katedry společenských věd Vysoké školy báňské Technické univerzity 
Ostrava. Z hlediska didaktického je tento studijní materiál zpracován v souladu s obecnými i specifickými 
vzdělávacími cíli. Jsou důsledně dodrženy didaktické zásady, především názornosti – v textu jsou přehledná grafická 
znázornění, umožňující snadnější pochopení souvislostí, významné teze jsou graficky zvýrazněny. Každá kapitola má 
v závěru úkoly k zamyšlení, což umožňuje studujícím okamžitou zpětnou vazbu. K přesnější a rychlejší orientaci 
v textu a porozumění jeho obsahu přispívají Doplňující poznámky a Příruční slovník, obsahující 195 hesel se stručným 
objasněním termínů a pojmů ze sociologie, práva a oborů souvisejících. 
 Na přístupu autorky ke zpracování studijních textů je zřetelně patrné, že je nejen erudovaným odborníkem v oblasti 
sociologie i práva, ale i skvělým pedagogem, jenž dokáže přehledně a srozumitelně zprostředkovat předávání 
vědeckých poznatků. A to je pro rozvoj sociologie práva nesmírně cenné. 
 

Daniela Zemanová 
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