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Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vám představit třetí letošní číslo Právněhistorických studií. S ročníkem 51 
jsme vstoupili do nové dekády, resp. nového půlstoletí existence časopisu. Již na konci té 
předchozí došlo k rozšíření počtu čísel vydávaných za rok na tři. Velmi nás těší přízeň, 
kterou nám jako autoři, ale také jako čtenáři zachováváte, abychom mohli i nadále vydávat 
kvalitní právněhistorický obsah. Cílem je jednak přinést více zahraničních (cizojazyčných) 
článků a jednak poskytnout prostor pro publikaci nejen autorům již zkušeným, ale také 
začínajícím, z řad studentů magisterského a doktorského studia. Máme radost, že obojí 
v sobě číslo, které držíte v rukou (nebo čtete online), snoubí.

V aktuálním čísle naleznete příspěvky zabývající se obdobím antiky, středověku i novo-
věku, mnohdy však svým dopadem nebo zamyšlením přesahující až do doby moderní. 
V anglicky psaném článku se prof. Winkel z Nizozemska zaměřil na vývoj myšlenek poli-
tické teorie v antickém Řecku, jenž ukazuje na podkladu textů řeckých filozofů – přede-
vším Aristotela a Platóna. Prof. Thomas z Jihoafrické republiky podrobuje analýze ve 
svém, rovněž anglickém, textu jeden za základů římského obligačního práva – (bona) fides.

Je záhodno si také připomenout, že letos uplynulo 400 let od zásadní události českých 
dějin – exekuce pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621. O osudech jednoho z aktérů 
českého stavovského povstání, který však trestu smrti tehdy unikl, se více dozvíte ve studii 
doc. Starého. Doc. Seltenreich poodhalil sepětí práva a literatury v bezpochyby výrazném 
díle počátku 19. století z pera Heinricha von Kleista Michael Kohlhaas.

Následně jsou zařazeny dvě studentské práce mladých nadějí právní historie. Marie 
Šmejkalová, která se v roce 2021 umístila první v sekci právních dějin ve Studentské 
vědecké odborné činnosti (SVOČ) v rámci českého a slovenského klání konaného 17. září 
v Bratislavě, se zabývala komparací ustanovení zákoníku krále Kentu Æthelberhta s řím-
skoprávními a franckými prameny. Lenka Skoupá, také úspěšná v letošním i loňském 
ročníku SVOČ, zaměřila svou pozornost na pojetí otroků ve starověkém Římě, a to na 
příkladu Petroniova díla Satyrikon, konkrétně jeho části Hostina u Trimalchiona.

Po období covidového útlumu se rozvíjí a obnovují také vědecká setkání, která oproti 
dobám dřívějším využívají v hojnější míře tzv. hybridní podobu. Tak se na půdě PF UK  
na podzim 2021 uskutečnily mezinárodní právněhistorické konference, a to s názvy 
Rakousko-československé právní vztahy 1900–1950 a Proměny právního postavení ženy 
v průběhu historie, o nichž Vám přineseme zprávy v dalším čísle PHS.

Přejeme Vám příjemné a podnětné čtení.
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