
Oponentský posudok 

na habilitačnú prácu  JUDr. Radovana Blažeka, PhD. 

v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike 

 

 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. systematicky a profesionálne napreduje v rozvíjaní 

trestného práva a kriminalistiky. S vysokým pracovným nasadením a osobným zanietením sa 

venuje vybraným teoretickým a praktickým otázkam z trestného práva a kriminalistiky. 

Spracoval originálnu učebnicu Kriminalistiky, ktorá obohatila študijné a vedecké materiály 

v tejto oblasti. 

 

Mám možnosť sledovať jeho vedecké, odborné a autorské zameranie, ktoré vzácne 

spája teóriu s praxou. Jeho výstupy sú autentické, vedecké, originálne a vždy orientované na 

aktuálny problém trestného práva alebo kriminalistiky.  

 

Tak je tomu aj v prípade vedeckej monografie Trestnoprávne aspekty držania 

strelných zbraní v Slovenskej republike. 

 

Publikačná činnosť je bohatá na vedecké a odborné práce, posudzovateľskú a vedeckú 

činnosť, recenzie, vystúpenia na konferenciách doma aj v zahraniční. Výsledky jeho vlastnej 

vedeckej práce sú originálne, prinášajúce nový pohľad na riešené problémy, posúvajú teóriu 

trestného práva a kriminalistiky, novým moderným smerom. 

 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. reaguje na nové podnety, problémy a výzvy, ktoré 

prináša teória a právna veda. Ponúka širokej odbornej verejnosti svoje návrhy riešení 

právnych a kriminalistických problémov. Tento jeho potenciál sa plne prejavil aj vo vedeckej 

monografii Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike, ktorú 

považujem za hodnotné dielo.  

 

Téma, cieľ, výskumný zámer, obsahová štruktúra, návrhy a odporúčania vykazujú 

v posudzovanej vedeckej habilitačnej práci vysokú vedeckosť, využiteľnosť, inovatívny 

a novátorský prístup k spracovaniu problematiky trestnoprávnych aspektov držania strelných 

zbraní v Slovenskej republike. Posudzovaná prácu bola vydaná v renomovanom právnickom 



vydavateľstve. V plnom rozsahu sa stotožňujem s obsahom tejto vedeckej habilitačnej práce. 

Ide o hodnotné dielo, progresívne, ktoré obohatí teóriu, ako aj prax právnej vedy v Slovenskej 

republike. Je to dielo hodné habilitačného konania.   

 

   

Celkové hodnotenie habilitačnej práce 

 

 Téma habilitačnej práce „Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej 

republike“ patrí v súčasnosti k mimoriadne aktuálnym a nespracovaným témam. Zákonné 

riešenie danej problematiky je nevyhnutnosťou a preto prínos autora habilitačnej práce do 

danej sféry je významný. 

 Predložená habilitačná práca vypracovaná JUDr. Radovanom Blažekom, PhD. na 

tému „Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike“, v študijnom 

odbore 3.4.7. trestné právo, PF UK  v Bratislave, v roku 2018, predložená na PF UK v 

 Bratislave v zmysle príslušných ustanovení spĺňa podmienky kladené na tento typ práce 

a preto vzhľadom na vyššie uvedené hodnotenie odporúčam prijať predloženú habilitačnú 

prácu na obhajobu bez pripomienok a po úspešnej obhajobe odporúčam v habilitačnom 

konaní o udelenie titulu docent udeliť tento titul  JUDr. Radovanovi Blažekovi, PhD. 

 

V Bratislava 19.11.2018 

 

      prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. 

  

 

 

  


