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Oponentský posudek 
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3.4.7. trestní právo  

 

 Usnesením Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě ze 

dne 21. 9. 2017 jsem byla jmenována oponentkou v řízení o jmenování profesorkou 

uchazečky doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. v oboru 3.4.7. trestní právo. Na základě tohoto 

pověření jsem vypracovala následující oponentský posudek:  

            Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. je mi osobně známa, a to jak z vědecko-výzkumné 

a publikační činnosti, tak i z prezentací na odborných seminářích a vědeckých konferencích.  

Již řadu let mám možnost se s průběhem a výsledky jejího odborného působení seznamovat.  

V akademické sféře působí od roku 1993, je tedy vysokoškolskou pedagožkou i vědeckou 

pracovnicí s mnohaletými zkušenostmi. Významné je i její působení v pozici vedoucího 

vědeckého pracovníka v Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd.  Oborem jejího 

odborného zaměření je trestní právo.   

     Z předložených podkladů vyplývá, že uchazečka se v pedagogické oblasti věnuje výuce  

předmětů Trestní právo 3 a Trestní právo 4 v denní i externí formě magisterského studijního 

programu, v nichž dlouhodobě zabezpečuje přednášky, vede semináře a konzultace. Vede a 

oponuje závěrečné práce (diplomové i rigorózní), je členkou komisí pro státní závěrečné 

zkoušky i obhajoby závěrečných prací. Působí rovněž v doktorském studijním programu. V 

pedagogické činnosti ve značné míře využívá poznatků a výsledků z vlastní vědecko-

výzkumné činnosti a stejně tak i poznatků ze svého působení v řadě poradních orgánů a 

legislativních či expertních komisí, jakož i poznatků z judikatury trestního a ústavního 

soudnictví.   

      Ve své vědecko-výzkumné činnosti se doc. Kurilovská věnuje jak procesním, tak i hmotně 

právním tématům. Jedním z klíčových témat, která představují předmět jejího vědeckého 

zájmu, je problematika základních zásad trestního stíhání. Toto téma zpracovala mj. ve své 

habilitační práci Základné zásady trestného stíhania-účel a základná limitácia, již publikovala 

v roce 2013. Dalším zásadním tématem, jemuž se uchazečka věnuje, je problematika 

alternativních sankcí a institut probační a mediační služby. Výsledky svého vědeckého 

zkoumání těchto témat prezentovala jako spoluautorka monografií Restoratívna justícia a 

Výchovné a probačné programy v sociálnej práci v trestnej justícii a v řadě odborných článků 

a konferenčních příspěvků. Podílela se rovněž autorsky na koncepci akreditace probačních 

programů v trestní justici a na projektu systému elektronického monitoringu osob (ESMO). 

Stranou jejího zájmu však nezůstávají ani další aktuální témata, což dokumentuje přehled její 



bohaté publikační činnosti. Práce uchazečky podle mého názoru bezesporu přispívají 

k dalšímu rozvoji trestněprávní nauky a přinášejí i cenné poznatky pro výuku a právní praxi. 

Ocenit třeba také aktivity uchazečky v oblasti legislativní činnosti, kdy je spoluautorkou 

návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, zákona o obětech trestných činů a 

zákona o elektronickém monitoringu osob.  Její odborné znalosti a výsledky vědecko-

výzkumné činnosti tak nalezly uplatnění v normotvorbě a ovlivňují i aplikační praxi.  

   Propojení vědecké a pedagogické práce uchazečky se pak promítá mj. do učebnice Trestné 

právo procesné: všeobecná časť, z roku 2016, jíž je uchazečka spoluautorkou a do níž přispěla 

zpracováním problematiky základních zásad trestního řízení, tj. jedním z ústředních témat své 

vědecké práce.  

  Vědeckou erudici osvědčuje uchazečka také jako řešitelka či spoluřešitelka grantů. Aktuálně 

je hlavní řešitelkou projektu VEGA 1/0542/17 Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja 

sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov a spoluřešitelkou projektu 

APVV 15-0740, Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s 

možnou insolvenciou. V letech 2012-2015 byla spoluřešitelkou projektu APVV 0620-11, 

Trestná zodpovednosť právnických osob, jehož hlavním výstupem jsou monografie  Trestná 

zodpovednosť právnických osôb ( Medzinárodné a európske aspekty, právno-teoretické 

východiská) Bratislava, PF UK, 2014 a Trestná zodpovednosť právnických osôb (Vybrané 

aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb), Bratislava, PFUK, 2016, na nichž se 

podílela jako spoluautorka.  

 

  Uchazečka prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti také na četných 

konferencích domácích a zahraničních. Řadě jejích vystoupení jsem byla osobně přítomna a 

mohu osvědčit jejich vysokou odbornou úroveň. Příspěvky jsou rovněž publikovány ve 

sbornících z těchto konferencí. 

   Nedílnou součástí vědecké práce uchazečky je předávání poznatků doktorandům a jejich 

směřování k vědecko-výzkumné činnosti. Aktuálně je školitelkou 15 doktorandů. Jeden 

doktorand pod jejím vedením studium úspěšně ukončil.  

  O skutečnosti, že se vědecká práce uchazečky a její výsledky setkávají se zájmem a 

pozorností odborné veřejnosti, svědčí četné citační ohlasy na její publikace, a to jak v domácí, 

tak i v zahraniční odborné literatuře.  

  O respektu k osobnosti doc. Kurilovskej  v odborné komunitě vypovídají rovněž četná 

členství ve vědeckých radách vysokých škol a univerzit, redakčních radách vědeckých 

časopisů, řídících orgánech mezinárodních organizací a již zmíněné působení v poradních a 

expertních orgánech a komisích.  

  Doc. Kurilovskou znám po odborné stránce jednak z její publikační činnosti, jednak i 

z četných setkání na vědeckých konferencích. Vnímám ji nejen jako odborně velmi 

erudovanou osobnost, ale také jako odpovědného, svědomitého a pracovitého člověka, který 

svou pedagogickou, vědeckou i další odbornou činností přispívá k rozvoji oboru trestního 

práva.  



 Závěr:  

 Na základě posouzení předložených podkladů a celkového hodnocení pedagogické, 

vědecko-výzkumné a publikační činnosti doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., mohu 

konstatovat, že uchazečka splňuje všechna kritéria pro řízení o jmenování profesorem v oboru 

3.4.7. trestní právo. Mnohaleté pedagogické zkušenosti i výsledky její odborné a 

vědeckovýzkumné činnosti a ohlasy na ně bezesporu osvědčují, že je vyzrálou 

vysokoškolskou pedagožkou a uznávanou osobností v oboru trestního práva.  

 Proto doporučuji, aby po splnění dalších zákonných podmínek bylo Vědecké radě 

Univerzity Komenského  v Bratislavě  navrženo  přiznat uchazečce doc. JUDr. Lucii 

Kurilovskej, PhD. vědecko-pedagogický titul  „profesorka“ v oboru 3.4.7. trestní právo.   

 

V Brně, dne 25. října 2017                                                    

                                                                                             Prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.  

  

 

    

   

  

         


