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Oponentský posudok na inauguračný spis v inauguračnom konaní 

doc. et doc. JCDr. PaedDr. Róberta Brtka, CSc. 

 

Pán docent Róbert Brtko je absolventom Fakulty kánonického práva Lateránskej 

univerzity v Ríme a od roku 2004 je nepretržite učiteľom na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Na začiatku svojho pôsobenia sa venoval pedagicky predmetu 

Cirkevné (kánonické) právo, ale čoskoro sa začal venovať aj výučbe rímskeho práva. Pri 

výučbe zúročil svoje kvalitné vzdelanie a stal sa jedným z najobľúbenejších pedagógov 

Právnickej fakulty, o čom svedčia výsledky anketového hodnotenia pedagógov od študentov 

fakulty. V jeho pedagogickom pôsobení vyzdvihujem jeho schopnosť diskutovať so 

študentmi a správne narábať s učiteľskou autoritou. Myslím si, že pán docent Brtko vie 

ideálnym spôsobom skĺbiť metódy tzv. starej pedagogickej školy a nové postupy, ktoré 

prenikajú do pedagogického procesu. Vo svojej práci kladie dôraz na terminologickú 

precíznosť, právnu dogmatiku a nadčasové právne princípy, čím poskytuje študentom 

neoceniteľné základy ideálneho právného myslenia a právnej argumentácie. To je možné aj 

vďaka ideálnemu prepojeniu poznatkov z dvoch právnych disciplín – rímskeho 

a kánonického práva, ktoré stoja pri začiatku európskeho univerzitného vzdelávania  a tvoria 

stavebné kamene európskeho kontinentálneho právneho systému. 

Vo vedeckej práci sa pán docent Brtko venuje dlhodobo obom odborom, označovaným 

ako „iura docta“ – rímskemu aj kánonickému právu. Ako jeden z mála uchádzačov 

o inauguráciu absolvoval úspešne dve habiltačné konania – v odbore „teória a dejiny štátu 

a práva“ a v odbore „rímske právo“. Tento fakt svedčí o tom, že bol spôsobilý predložiť dva 

habilitačné spisy so samostatnými výstupmi, čím vlastne preukázal dvakrát splnenie 

predpokladov na úspešnú habilitáciu z kvantitatívneho hľadiska. Kvantita síce je dôležitá, ale 

myslím si, že podstatná je kvalita vedeckej práce inauguranta. O ocenení jeho vedeckej práce 
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svedčí napríklad to, že je členom Vedeckej rady Praf UK v Bratislave a Vedeckej rady 

Právnickej fakulty KU v Prahe. Je pravidelným účastníkom medzinárodných vedeckých 

konferencií o rímskom práve „Diritto romano e attualità“ a v rámci tejto platformy 

organizoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave vedecké podujatie za účasti desiatok 

odborníkov z viacerých krajín. 

Jeho vedecký potenciál je zameraný najmä na oblasť kontroverzií medzi dvoma 

rímskymi právnickými školami, na fenomén prirodzeného práva v nadčasovom zameraní 

a s tým prepojený svet právnych princípov. Najmä pri tejto dvoch posledných témach sa 

dokázal úspešne vedecky a publikačne presadiť pri riešení dvoch grantov VEGA od roku 

2011 do roku 2017, v ktorých bol aj zástupcom vedúceho projektu. Ako vedúci projektu 

VEGA sa podieľal na riešení ďalšieho grantu, zameranom na vývoj notárstva. Všetky 

uvedené granty splnili svoje vedecké ciele. V súčasnosti je členom projektu APVV, 

zameranom na výskum právnickej terminológie. 

O kvalite vedeckej práce inauguranta vypovedá fakt, že okrem desiatok vedeckých 

štúdií, publikovaných doma aj v zahraničí, je autorom dvoch cudzojazyčných 

monografických prác, autorom dvoch domácich monografií a spoluautorom ďalších troch 

domácich kolektívnych monografických prác.  

Od začiatku svojho pôsobenia sa inaugurant pravidelne zúčastňuje vedeckých podujatí 

dom aj v zahraničí. Spomedzi nich someniem najmä pravidelnú účasť na každoročnej 

konferencii právnych romanistov Českej a Slovenskej republiky.  

Ďaľším krtitériom úspešnosti a významu vedeckej práce vysokoškolského učiteľa sú 

ohlasy na jeho vedeckú prácu. Pri tomto aspekte treba uviesť, že inaugurant publikuje 

v odboroch (rímske a kánonické právo), ktoré majú v rámci bývalého Česko-Slovenska spolu 

len asi 30 pravidelne publikujúcich osôb (bez doktorandov) a ďalej treba uviesť, že najmä 

odbor „kánonické právo“ sa rozvíja prakticky až od roku 1990. O to viac oceňujem, že 

inaugurant dosiahol za približne 20 rokov vedeckej práce vyše 220 (zistených) citácií, z toho 

vyše 90 v zahraničí. O úspešnosti inauguranta na poli vedeckom svedčí aj fakt, že je 

spolugarantom študijného programu „rímske právo“, odboru, akreditovanom na Právnickej 

fakulte UK V Bratislave na účely doktorandského štúdia a habiltačného a inauguračného 

konania od roku 2019, po vyše pätnástich rokoch od zániku akreditácie tohto odboru na 

Právnickej fakulte UK v Bratislave. 

Inaugurant spĺňa aj všetky ďalšie jednotlivé kritériá na udelenie titulu profesor. Bol 

úspešným školiteľom dvoch ukončených doktorandov a v súčasnosti vedie jedného 
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doktoranda. Po preskúmaní a vyhodnotení inauguračného spisu som dospel k záveru, že doc. 

et doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. spĺňa pedagogické, vedecké, odborné aj etické 

kritériá na to, aby sa mohol stať profesorom. Bez akýchkoľvek pochybností preto odporúčam 

Vedeckej rade Právnickej fakulty UK V Bratislave schváliť návrh na jeho vymenovanie za 

profesora v odbore „rímske právo“. 

 

V Bratislave, 13. júna 2020 

 

       Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

 


