
nevyzktOlUšda svých' 's cho'pu,o/stí, -l!'emámle Ipráva ji vylučl()vat,i ze 'žád
ného 'ptoVloláJní, lP1o'zná-U, 'ž,ese k němu nehodí, dov,ede se samia Jplodh:~ 
toho zaříditi... Neohrozila-li Jenská kOlnkur,enoe existenčně mužský 
dorost, r,ekrutující se z fakult jiných,. neruí tř,e'bla zvláiŠtnfch' ,obav 10 fa-
kultu 'právnickou." . 

T,edy zásada v,oln.é ktOnkur,enoe mužů a žlen ve všech -oblor'ech ,studi a: 
i povlOlá.ní, zása:da p'řijatá moderní dtOblo/u...; ot,evřda i nyni ž,enám cestu 
:na 'PrávnicklOlu fakultu . p'isatd 'č1,ánku vzal však lcda advokátsky tuto 
otázku z,a ji.ný klOnec. Uznal, ž,e }est dal'ekl() ÚJspěšne tší ve s,plOru, .:kde 
jde 10 Istanov,ení Ist'ejných schlopností a l 'eey i Iplfáv ženských dlOká
zati 'P ř 'e vah IU, ž 'e n n a.cl muž do. PtO ,Meďme, jaký jest ohromuÍÍc( 
důsl,edek j'eho tObhajoby: žleny lStOU {í,ž od 'Pfírody na,dariiějlšími a SChOlPI
n,ěj'šímL právníky než mlUžL "Přiiznává-l~ se bez obalu, ž'e žena je cito -t 
v~jší nežli mlUlŽ!, ž,e dio'Vlede Ise 1éple vmylSQW do cizí situace, 'casto IPlřJmo. 
1nsHnkNvně vytušh fdnessy~ skryt,éj zrakům mužovýtm (žena v lit'er a
tuř,e), 'byl by tlO hnedi důvlOd 'pro ž,eni.nu Úlč'ast právnickou, dokonce 
důvod, kt'erý hy jí dával ,př,ednost 'př,ed muži. Kolik fi.ne'Ss na piř. taj í 
se v ,rlůzných těch 'prooes,ech, vymykajílcích s,e lalpLd,árn.ímlu .řešeni m z
umov,ému, má-li j:en IplOněkud loIblstáU zásada splfavedlnosti." 

Jest {nutnlO 'llznati leúst'enci finess a 'psychollolglckých' záHad !při 
některých 'pflOoes'ech, a~e že 'bly byly nedostulpně ukryty zrakům mu
žovým, toť po,uhý' vÝ1plod nep:rávnických! mlo'zků. finessy; j,ež pltsobí 
komplikad IpflOcesů, zaráž'ejí Ila~ka a přiv,á.dějí tei 'k úvahám! v t ěžk,ém 
jich Ipocholpení a ř'eš'enÍ. Alle :prá.,~nJkovi, Hdicí:m!u se citem', nikoliv 
spedelně ' z'enskýl11', nýb:rž Ip' r á vn d c k Ý ml, }est a mlusí být.i každý 
prooes i IS ]'eho UnessaITŮ Úlplně jasným, ,p1ř-edlploklá:daiíc IOvšem, že 
j.eho' roz'um1ov,é, ' ř,eš1ení není tak 'přísně laJpi-dárni a těžkopádné, aby Ine

'pŤilp'aďl na fIÍ'l1Ies'Sy, !;nebioť íf-ila\kl by !byl :šlplatným pir,ávníklem\. Dobrý 'p'rávník 
vytuší všecky fines'Sy st,ej'l1lě jako ž,ena. Ne'blY.lo blY to na úko,r -dohrý cli 
právník.ů, kdy-bIJ j,ejich cit. Iderým vyniikalí Ip'řj ř,eš,eni procesů, .pro
hlá'sil s,e z'a VflQlZlený již vš,em ženám. Me jest otázka, zdaH Ipouh.ý! 
~enský instinkt j,est jdž sám s'eblou 'právnickým cit'em. Pisatel nesm í _s i 
l)Lésti pioj-em citu pir,ávn[ckého ,a oitu ž,enskéhio .Právnický cit, t. j. 
zvláštní nadání 'připadnouti .více m,éně samoVlolne na nejiep'ší ř-e šen~ 
lwmplikovan.é:ho Iproces,ul i s j'eho flÍ11'essamď, tedy cit daleko reá[nějšÍ, 

.' Lnst.inkt :slpravledlnO'sti, nemál nic slpol'e'čn,éh:o s ait'eml ženským. zaklá 
dajícím Is,e lna .j,etich většlÍ 's'ensHivno.sti a schopnosti podlléhah snadno 
'psychickým IdlojmůllI1. Ta to y 1 a IS t n IQ s t, lpi a s s i, v no st jeti ch ci t lu~ 
bud',e jim nalO 'p' ak :nejv lětší :př lek ,á, žkou piři p1raxi p1ráyn í. 
Ž'ena n,estojí nad 'svým cit,em, nýhrž jlest teho '9hětí .. Tento f:~kt by l 
by na újmu. první IpovinnlOsti ž,eny-p:r álVlni oe, aby b!yla dbj,ektivnÍ a p od'
ŤizlOvala sVié! o,solbní city rozlumlU. Proto jest 'probIeffilatické, zdali 'b y' 
ž,ena z,dárnlě Iplnila ;~Vlo ,ji Ipovinno,st jako so,udoe Jl,ebo piofoté,e. Pisatel' 
nebHe toho lovš,em v úvahu a zasazujle 'právníkům .novou ránu: "žena 
dovedla 'by studov'at 'práva ,snadněji než muž, z vfiOz'eného sklonu Ipr,o 
praxi, oživujíc slÍ ,slponntan/ěji právní normy .konkr,étno,u a'PIikací.~ ' 

Pomineme-li 't'ento log[cký ~alpis,Uis, ž'e žena, d 'aleko ci'tov,ě}ší a ide
álnější nežli mUlŽ', ,stává ,s'e J1áh~,e byto,stí prakt.icky mlysl:íd a snadno 
koukr,étně a'plikující, nemiŮž,eme si b1íž'e nepovšlÍmnouti 'onoho reá!
néhJo oživ,ování IprávnÍch norem. 

jve. N á r o ž.n ý: 

Potěšující a zdrcující dojem valné 
hromady spolku právníků "Všehrd". 

Nechci :nadlpis'em t1éittO ,úv.ahY Isnad vy I.ílčiti , Žle plotě'šil nás vš'echny 
výsl,edek ,nol'e'b, nebtO vyplsati nálš úžas nad nÍzk1o'UJ spio[ečenskou úr0vní 
ruěkolika jednotlivců, ,kteří ',J1,ev1ěcnýma debatam~ ·by'.li pHčinQlu h[uku, 
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který někdy již dal Ipodnět k' rozp1u;št,ění třeba vlelmi dů~'ežitýchschůzí. 
Tane mně na mysli splíš'e jeden dojem - a ne~leí1 já, nýbrž mnozí ·lid 
nemohou lonoho dojmu za!pomenouti! Jaklé radostné plo,hnutí zlplŮ·sohi.Ly 
výklady ' }eho Sp~kt., ~dělkana plrávnické fakulty" kt,erý se již dříve 
vyjádřil soc;i,ální komi,sJ a výbor.ul splollku "Vš'eh'rd". ,že choe p'l"eď 
fmlem vš'ech poslucha'č.ů slyš1eti j1ejlÍch stesky, a tyto mocí sv,ého !úřad!UI 
snažiti se odstraniti! Naskytla. se k tlOmu práv1ě v ten den příleži
tlO'st. - - - 'I I 

Studentstvo, které ,žádalo začátk'em Ji,st'oIp,adu pl;'ofes,or ~)ký sbor, 
aby zasadil 'Se 10 bezohledné( stih<Íiní a lodstranění t. zv. úř'edne (PO
volené ,.soukr.omé" Iprávnické školy (!) Dr. Schuberta, a pirávnick'ého 
~ursu a vyda,ných v11Jěm 1itho:g'rafrií "Mda" .. ~Jejkhž hnusn~ r,eklama 
za výkladními skříně'll1Ji lU.lk pražských vzbuzoval:a nejen Ll s tudu- . 
jících jiných fakult, nýbrž d v řadách int,elig'en[oe vůhec myš~cnku, lže 
pouhým dUetanHsffilem. - naučlením ISle sníŮžce několika 'otá,zek ,a od

'plOvlědí. !z,e si o 'sV'ojHi discifp'liny tplrávi116 a státn\Í., dožadl(wa[o se výs[led'ki.4 
v tomto ,smlěru. Z výv.pdlů }eh(,) Spekt. je patrno" ž'e ruka spi'a
vledlnosti Ipostihla IOba 'PlŮvodce jmenovaných neplřístoj-no'stí, a ua,nÍ1.1 
je ,neškodnými; av:šak zárlOv1eň Ipo'blídla nás všechny, Jim!ž drahou ie:;t 
Člest akademického ohčaná" al?ychoml hyU i nadáJ.e bedlivými strážci 
bezúhonné v,ědy 'PIrá\"~l1(í a lstátní. Nechci proto 'sf.'.ad zde zrn.1nHi sle 10 Za
řízení zrušené školy, nebo .sna-d o "dryálcnkkém" obsahu ,,'p'fOslullýchi 
plOmůoek .,Meta"; mym úkolem jest sp,íše vyvrátiti námdtky l1Iěkterých\ 
ctitelů těchto zaniklých ,,,rych~op'říp'fa\'en", . a ,ploukázat.i na způsob,. 
kt,erým Iby se 'Č1eIilo v budoucfliolst.i vz,i1~ku piodolbn,ého Z11IOř, á;du. 

Neoml'uvit-elno j,e v.ůbec, ,pbužÍv,á{,i právník takovléto " snadné a. 
rychl,é Ipří'P'lT\'Y:", a chce tak dosáhnouti místa v rep'u'blice, v němž 
by byl účasten stavby budo'vy státní s 'p'ľáv;y a postavil :;e, Ol 0'1"01 ~t1i 
ohsáhlými a " všestrannými vlědoffilostmi Vl boj proti t,ěm, kteří hl:i
sají: "Pryč 's 'p'rávníkem" a zavádiě;1Í terorem {,ustici uliC'e. Abs-olventi 
takových souknomých univ'er-sH stanou se zrádci s\Tlého stavu a těch, 
kteří někdy v uv,edeném boji }e o 'pomoc piožádaií. Mylsl~m, že v době 
Hyř Id j'est dOlsti časUJ k tOmlU, aby každý Ip'rá,v-ník 'piodiMě ~a vlědecky~ 
,se vzdělal. do,čka1 se ,;bez1e strach:u piřed zkouškou", úsplělšného \j
sl,edku sVlé ná.mahy a práce a nebyl šklůdoem právnického stavu. Je
nom takový právník j.est chllOUiOOIU ;stavu, jtehož l,e p:říslušn~k,eml, jenom 
ten, kdo nezlomnou vmí p'řekonaJ ohHž'~, ve studiu se vyskytujicílf 
svým pHČliněním, stane se důl,eži'tOOl1J jtednotkou státního celku. 

Mnozí IPlr,ávníci, ktd.í plo dl1o:uhokM: váloe Ise' vrátm k studiu v,ědy 
tP,iráv,ní a

v 
~nd(íl. žle z,~tlím c~'. m1ktd~ j~ich t\ž u:plly~u[o, ,z'e ,zo';lfalstvÍ' tak: 

rka nevledt, Jak neJrycMep dOlklQn'Ctltl .sval zameskana 'StudIa. PodlehlI' 
I}Jlroto v několika p:řílp'adech klamu. Zůstane 'J1Ie'Sm:az.atle~nou hanblou těch , 
Ideří vylUižili zo.ufaLé sdtlllac·e plrálVlě zmíněných ~plrávníků, ve ·svůj Ipro
sPlěch - a'bly Ise obohatil'. Ne'blo.f lákajíc'e je do SW~, .uóebny" llel11lědi, 
umyslu vštěpovati jimi vědeckou methodou osvojení látky zkuš,ebné" 
nýbrž s'eznámiti j'e pO'tťz,e otázkamtt, ktlené Ise nejtč'astěti u Zkoušek vv-
skytují. a vyl.ákati na oblHi Inešťa:stné: l~ch'vářsk,é penÍz1e. -

A'b:ychom 1:,ed'y byli :ptřd1plrav·enli <Ó).1Jlroti .tako:výml škúdcuill, . jest třeba 
plřiplomenoutipř.edstavlenýml.,. .alby nám v bl,Ojd .'p'yli nálJlomocni •. a to 
tím~ žle IbludlolU pořádatt r,epietHtorní ,ptř'ednášky ve III. a VIII. semestn .. 
(t. j. plfed hi'stolficko-p:rávní, j,udidální, ,~ lpIO·Litickou .státní zkouškou), 
alby plo ,sl'uchalČlstvo získalo. iplřle'h[.ed nauóené llátky" 'P'od'ObnJě., jako tomu 
bylo na 'Dlě!kkrých :lliniv,ers.itách býva~élho RaklolU'ska. Ovšlem!, naskytne 
se otálzka. kdo Zl těch někloli:ka lexami.natolr!Ů na zdej'ší, fakulté repe
tito.rda má iplř'edináš,etL K náplravtět tohoto nedolstatku, jsou ..,povolány 
mÍln~lst'er-stv,o školství a akaderrillck,é úřady universitní, kt'eré umožni 
ha'bmtad několika dooentům ·a zas,adí s'e 10 [,eplší j,ejich' finanční Iplod
.plo·ru a p-Hčiní 's,e~ -aby byl zruš,en rakouskou vládou, zav,edený "nu
ffilerli'S dausus" , na p!rfi,vni.cké fakultlěl,.pa kter,éž p'ř,ednáší 'Č'asto p!ěKterý 
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st,ěžejní předmět jJeden examnaitor, který musí míti železné t.akřka 
zdraví, aby nebyl pří'Č.ino,u z~stavefl'í př,eclnálš,ek a zk'oušek. A\'šak ~ 
právníci sami jako strážCli 'Plodivé ipráce v 'oboru právním mu.s,í mírti' 
nezvratno'l/lo \~,t:i1i pradOVf:lt~ ne pouzle k uS;p'oko~iv,ému výsl'edku zkou
'šek nýb'rŽ snažiti se aby jakiQ 'odhorníci v tom kter,ém 'Od\lIětvÍ z(\ , 
ujaÚ důI.ťŽité mÍstiQ ~ aby st.1ltn1 sp'ráva 'tnebyaa p1řiiN'ed'ena' na -'pokraJ 
zhnuby ~ }est plroto v zájmu ná:; vš,ech, abychoml se fešenÍm tak _dú
ležitých lot.hek v tomto iQdborném časop·be zabýval~ vážnou diskusí! -

Neutuchajícím poHeskem právnJci na valné hromadě provázeU vý
klad Jeho SpektabHity, .poj,ednávající 'o 'P'řJznivém návrhu pr:ofesorského 
sibolru" podan§m na 'Plo,pud sociá,lní komis·e m1,nisterstvu. Tímto ná
vrhem Ibvl Ulčinén 1wnečn,ě pnůlo,m: do nedobytné p levnostÍ - dgor.O's:
ního' řád'u - a tiQ v t,om smě.ru že p:rávníc.i vŠŤchni, kteří složí, hi
storickiQ-plrávní zko,ušku s piw,spě~h'em dobrým, m:oho,u JH před abso
},utodem po ďro'bHii. se hist.oricko-pdvním:u ri.goposu. Zmizel Hm .Z? 
staralý ,od r. 1872 utkvělý ná.zor, že pnůprava k Iprávnick/ému studiu 
se má zko'llš:eti až po zk'oU'šoe judiGiállní a po,utické'. 

Nemile však dotóen,i 'b,yH právníci. slyšíce z.:íwveň, že .profes,orské' 
kolleglum zaujalo zamítavé shnoyisko k tomu, aby shora uvedien.á 
možnost byla též vztahov'áJ1a na ty, -kdož s aostateén'ý.m p 'rospléchenr 
složí histoi-icko-p'rávní zkoušku, anI' v tom p 'llpadié, kdyby s.est -.m'ě
síců cy!o dán'o k p'ří'p:ravlě. t 'oho,to rig1orosa, a t.o Z t· ě'chto důvodů: ~,e 
se j ·~,di1ak 'I1'et\u,d'e prý nikdo z kandidát.ů snaždti zkoušku s lepiším: 
prospěchem vyko'nati, j ,eďnak ž·e do'b'a 6 mel:;Íoú, za -ktrerré' se bude ta
krO\'Ý p'rávník přitp,ravovati k rd,g:orosu" znemožni jemu p'ř:ílpravu a vě
no\rání sc p'ředmětům zko,ušky indic:i·.:HnL Dovoli;; jsem si hll'ed _na o lné 
sch,úzi jménem, všech plfávníkú ro'ztrp,čených, 'podati panu děkanovi 
\',ěCfliO IU ,obranu. kter·ou nyní rozvíj.ím na škší,m pIJrd~ladé. 

Učí 'se právnÍk Ip lDzn4-atkům sVIé.ho 31ud,ia Ipr·oto" aby dosáhl jenom 
určitého stup/ně zn ámky? Zda tomu dl,e nynejších náz10rů vskutku j.est, 
p rak ty bylo lépe takovému, aby v,Ů'bec nestudovail. Jest ovšem totázka, 
~dap!o\'olan'~ kruhy fakulty nep1o\'ažují" spravedlh'!ě vl'týka;Íce 5tU

.aentslvu,.:že_ uc,í se ~piO'u2:. e "pro znám"ku", tuto cást ·za cei"ek. - Nechci 
však zkownati v lOmťO oflledu p'oilnu~ky, které z-avďaly pff~Í'nu k ta
Rovemu. 'lisl1iese1)Í pfena profesorského o'boru, avšak dovoluji st pH
pomenouti t,ěm, kteří ješt,ě, v U1-,č.it6m směru považují vysokolškolského 
studenta La středo VI oláka, který ':'C' honosí svými \~: d0111Jsfmľ na 
po,dklad,ě vysvědčení, aby nekři"dHi 90 11, 0 pr,1"níků, kteří -studují proto 
aby s'c "e s\'ém- ,oboru skutečně vzd,éla1i a dostáli svému vZi1ešenému 
úkolu ve veřejném žÍ\' otlě a s plolup'raúO\'a~,i k zdárllému "ýv,oji našeho 
státu; prlOto jejich úmysl nesmí týti ztrp1č.o\'án ani zlehčo"án. N 'l
mítá-li se pak v u"eden1é: věci, že dOGtate::n,(Í ,zl1ám~{a je zn.amením í 

milo,sti . p 'ak tá'ž1i se, pW'č' je tato milost quamikiUjícím~ trplěna, i,Hi 
se, zda takový 'student v tomto případě l1eoď~yká, tutlO uděl'enou mi-
10lst tím, že se přip'rav~lje 6 1111ěsÍců na histori~ko-práf~ ríg.or.osum. 
Ci mí. snad ješt,ě býN trest.lil ten, koho válka vyštvala ,od ~njhy a po 
nl1"oho let nedopustila, ab'Y se k svému plovo~ání navdtid? Ci maji. 
b'ýti udílena p:ri\'Heg~' a, pio'uze t ,ěm, kteří se mnohdy l1,íhodnou nCpiš,Í 
známkou h0 1:0S1? 

Druhý dlŮ vlOd , pr.oč se nepo\'oluj'e složiti toto rigorosum, nejeví se 
taktéž lO , ci ,ů \'0 d n.ěným. poněvadž složí -ji kdo po 3 _ semestr'ech histori cko
právní zklOlušku s dostatečným prospěchem, m.1 v letním s'eme,;tru ješH 
dosti lčasu. a'hy se učH l:Hce dgorosní, m',i dosti času, op,dzdninách l 

Z\'láŠt,ě, aby dokončil příplranl k historkko-právnimu riglorosll_ S~oŽí-H· 
kandida p lak hist,orJcko-p'rávní zk,oušku 's výsledkem dodate'čným před 
prázdni'i1ami, jev' s,e p lOlstUIP' 'práce k ri,gowsu v O'pačné'ml sm,ě'ru. 

T 'edy" Istručně - ř,eČteno, o'c l ě iUvleden,é námitky jeví se dle mého názoru 
a všech postižených malichernýmd a proto j:est třeba na ně up'Owrniti 
dnes v ,ča·sopise a 'brzy po "ánocích též na členské sehúzi" k nÍŽ hlUtno 
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pozvati ty, kdož ještlě dnes rprojevu'lí tak<O\'é neptOchop,enÍ vysokolškol
ského pio'S\ucha'óe, který dnes na j,edné .;;trane domáhá se spravedlivé 
rdormy 'studia. na druhé: .straně však hájí ilnte,grHu vědecké quality 'a 
tím též S\'o :učest a vážnost akademických úřadů. 

Není :pimto tato úvaha pnonesen.i jakým'si út'oklem: stu,dentstva na 
právncikté fakult,ě proti usnesení auttOrd.ty profesorského sboru - tohoť 
fe každý z 'nás da\'ek - 'Sptlš'e má toto př.e-dnesení býti. pro nadřízené' 
úřady jakýms IU;pIozorněním:, ž,e student nevidí v učiteIJ svém plouze 
přísného qualifikujíciho examdnat,or a, nýbrž představ'eného, Iderý jeho 
nitro s hlulbším ~ájmem tplOChoplUje. piodťui'e jleho hole3ti a snaží tyto 
vyléčiti. Dnes musí vskutku každý i nás studentstva a z rad učHdů 
naších Ibýti vedom. že hradbami ne\z,e s·ebe navzá~em oddělovaU, nýbrž 
těsn~ se SipIO.jhi, p'rotl všem, ktúí xrhají ' p'rá\'lč na tento o:bor Y2dy 
llejsurov,ějšl útoky. 

PříležitlQist ,\ k Ulskute1čnenÍ vZ<3.jlenmosti mlezi medenými kateg10riemi 
La nama,č·eným účeltem jie,st plrá\vle, dnes dosti - jen této p:mIŽít a lí 
porc.zuměti! 
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Prof. Dr. f.r a n ti š ·e k W e y r: ZfJ,klacly fHosl()fi~ 1~lt ávnÍ. (Nauka 

o p.oznávání právnickém.) Brno, 1920. Nákladem A. Píšy. Str. Xl. .:.J. 

34-L - Spis t'ento nemá za úóe\ pOluz,e d lolpIi1ovati dnešní nedostateči10u 
právnicko,u výchovu po stránce fOo'3'cyflické, nýbrž jest záro,'eň IN nem, 
znamenajícím vlastní, samostatné uZ:lklad,ění 'p:rávi1~ vědy p,o stránce 
methociick,~. Tak jaiw 'přírodní v,edy mají nhledem ke s\"ým ipoz.oro
vaným př,edmetům své vlastní ptozná\\ací hledisko, tak má j v, ě,da Iplrávn\Í' 
SVO'u vlalstnÍ poznávací methodu, která s'e nazývá no·rluativntÍ, ježto 
předmětem poznávání. Iprávní vědy jsou normy. Norma j,e3t výrazem 
něčeho, 00 'býti m.l'_ Tato nová methoda právnického poznávání usdlui'e 
vymaniti právní Vlědu z Ineblahého vlh'u kaus.3.1ní ' jJoznávaoí methody, 
která se hodí na j,evy 'přírodní, js.o,uCÍ ." 'pohybu, nik,oli na právní. i:evy, 
jimiž JSOll normy, na\,ézaiíci is,e v'kHd'u. Prof. Dr. Weyr p,odnoL'l1lě 
rOI~ádí svo,u novou 'PO'Zi1á\'aci methodu vycházeje ' pDd3tat~ od spisu 
"ídeňského 'profesora Dra K,els·en<1 "Haupt:pnobleme der Staatsrechts
lcfne", a'čkoHv v _mn'ohých smlěrech j'eho pdvní theori~ lwriguje. 

Zdůrazňuje 'pro prhnické pozllá\'ál1í bezvýhradnost l:ormativnÍ me
thody, dle níž předmHem pr :ivnického poznávánI js'o,u p\-Juze p,rávnÍ 
normy jakožto výr3Z toho" co býti n1'3.., vyšetřuje autor, co charaktB, 
riS1..1je normy jak,o právní na rodll od norem nábožei1ských, mravních 
até. Oos'pÍV3. k tomu zá\"těru, že nik'olir obsah normy může pro ni 
znamenati 'přísl,uŠi10St k prá"nÍmu řádu, nýbrž jedině momei1t for
m.~II11, totiž ta okolnolst, že 'pŮv·odcem jejím jest stát. tudlÍ:ž právn:rh1 
že jsou OJly J1Iormly. jichž n.ormlový subtekt j1est stát. Vytknuv takto 
puiem právního řádu, vymezujle autor tpom(ěr normállniho p1o,z nivánÍ 
vůči sl'ciol'ogfill a historili v ten smysl, že normativní ')ozn·.ídnÍ pľá,-
nUlO řádu nemůže řeši.ti \'ltbec ot.izky v zn i k u norem, -oož náleží. 
historii, ani. .otázky, kterou se IpO výtce ·obírá socioIogii\e, která kau-
sální methodou zkoumá účiaek 'právního řádu na společnosT. 

V /druhé 'č'ásti spisu ohrací se autor k právJ1Ímu řádu, aby jed
l10tih é pri\,ní pí obl émy řešil novou methoďou t. zv. normativní. -Pro
bírá 'PIedt:\ ' ~il1l dáLkn důvodu Iplatn'o1sti ,bUL záVaZi1iQ1sti právního řádu, 
a t.o ve s\'lětle thťoriJc: ,pÍ'h1ozei110Ipr:í",ní a the,ode 11lZ1n.3.vání a dochází 
k pOZll'i,ní, že r if") zp'Ú,sO'b normativního naz.Ír.iní jest zoela lho"tein .:}, 
~dal.L ktOt:nkr,étní řád doslud pll a:t í. v'e 'Sl11ys~u p1sychJckém, t,o jest, zda; 
Jeho, normy pů,s,o:bl í jako motivy (imperati"y) pro J,idsk,é' tednáni nebo 
již ne, neb10 snad nikdy ne'působily. Pr'o 110rm'ativní myšlení jest rtOlz-
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