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Oponentský posudek 

ve jmenovacím řízení pro získaní vědecko-pedagogického titulu profesor 

v oboru trestní právo  

uchazeče doc. JUDr. Eduarda Burdy, PhD. 

 

 Na základě usnesení Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě, Právnické 

fakulty ze dne 23. června 2022 jsem byl jmenován oponentem ve jmenovacím řízení doc. JUDr. 

Eduarda Burdy, PhD. za profesora v oboru trestné právo. Na základě tohoto jmenování 

předkládám následující posudek.  

K žádosti o vypracování posudku mi byla zaslána příslušná́ dokumentace obsahující 

všechny potřebné́ podklady ve smyslu příslušné legislativy o průběhu jmenovacího řízení, jakož 

i kritéria stanovující požadavky na jmenovací řízení. Hodnocení práce uchazeče vychází 

z předložené dokumentace, jakož i jeho prací, se kterými jsem se průběžně seznamoval na 

vědeckých setkáních a v dostupných publikacích.  

 

Ke kritériu pedagogické praxe:  

Uchazeč působí na Právnické Univerzity Komenského v Bratislavě od 1. listopadu 

2007, nejprve jako asistent, následně od 1. prosince 2008 jako odborný asistent a od června 

2014 jako docent, a to na Katedře trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Po většinu této 

doby působil na plný pracovní úvazek. Pouze v období od listopadu 2007 do prosince 2008 měl 

snížený pracovní úvazek na 90 %. 

Od akademického roku 2014/2015 až dodnes se podílí na výuce předmětů Trestní právo 

(1.), Trestní právo (2.), Trestní právo hmotné 1. a základy kriminologie a kriminalistiky. Jde 

o povinné předměty v denní i externí formě magisterského studijního programu v rozsahu 

seminářů, přednášek a konzultačních soustředění. Uchazeč se podílí na postupových 

zkouškách, je členem komisí pro státní zkoušky, vedoucím a oponentem závěrečných prací 

(diplomových a rigorózních). 

Z uvedeného je zřejmé, že uchazeč splňuje kritéria pro pedagogickou činnost 

stanovená pro získání vědecko-pedagogického titulu profesor. 
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Ke kritériu publikační činnosti a k ohlasům na tuto činnost: 

  Publikační činnost uchazeče je rozsáhlá a kontinuální, zahrnuje monografie (jednu 

v kategorii AAA, další 3 v kategorii AAB), učebnice, skripta i množství vědecký prací 

v zahraničních a domácích časopisech, recenzovaných sbornících a publikované příspěvky z 

mnoha domácích i zahraničních konferencí. Některé příspěvky byly publikovány v časopisech 

zahrnutých v databázi SCOPUS a Web of Science.  

Z hlediska kritérii sledované struktury publikační činnosti lze konstatovat, že ve všech 

kategoriích uchazeč splňuje, ba co více násobně je překračuje. 

 Charakteristická pro publikační činnost uchazeče je rozmanitost témat, kterými se 

zabývá. Od témat tradičních (např. Nutná obrana a další okolnosti vylučující protiprávnost činu 

– 2012; Analogy in public law - 2013) až po témata novodobá, vysoce aktuální (např. 

Admissibility of an agent provocateur and an advocate acting as an agent – 2019; Measures 

introduced in the Slovak Republic in response to the public health crisis caused by the COVID-

19 pandemic – 2021).  

 Publikované práce uchazeče jsou původní, přináší nové poznatky, mají potřebnou 

odbornou úroveň a jsou zpracovány vědecky poctivým způsobem. 

 O kvalitě publikací svědčí i četnost citací, přesahující mnohonásobně minimální 

požadavky (939 ohlasů, z toho 287 v zahraničních publikacích). 

  Z předložených podkladů i z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že uchazeč 

splňuje kritéria stanovená pro získání vědecko-pedagogického titulu profesor v oblasti 

publikační činnosti včetně počtu ohlasů na tuto činnost.  

 

  Ke kritériu vědecké školy: 

 Podle inauguračního spisu má uchazeč 4 ukončené doktorandy a další 2 v 

současnosti školené doktorandy. 

 Tento počet překračuje minimálně požadovaný počet ukončených a školených 

doktorandů, proto uchazeč splňuje i kritérium vědecké školy stanovené pro získání 

vědecko-pedagogického titulu profesor. 

  

Ke kritériu řešení grantových úkolů: 

Uchazeč byl řešitelem (spoluřešitelem) 4 ukončených grantových úkolů a 2 

v současnosti vedených grantových úkolů. Tím opět výrazně překročil minimální požadované 
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počty, proto splňuje kritérium řešení grantových úkolů stanovené pro získání vědecko-

pedagogického titulu profesor. 

  

Souhrnné zhodnocení: 

 Je nepochybné, že uchazeč patří mezi uznávané odborníky v oboru trestního práva nejen 

ve Slovenské republice, ale i v zahraničí. Jeho vysoká odborná erudice a kontinuální vědecká a 

pedagogická činnost dává záruku, že bude i v budoucnu patřit mezi přední osobnosti v oboru. 

Obdivuhodný rozsah vědecké práce a mnohačetné pozitivní ohlasy dávají tušit, že jde o 

výjimečnou osobnost. 

 Uchazeče znám nejen jako vynikajícího vědce, stačí připomenout jeho publikační 

výstupy k okolnostem vylučujícím protiprávnost nebo k trestní odpovědnosti právnických 

osob, ale též jako glosátora mimořádně aktuálních trestněprávních a trestněprocesních témat 

(viz též jeho zapojení do komentářů k trestním předpisům). Jsou mi známy i jeho pedagogické 

schopnosti. Patří mezi oblíbené a vyhledávané učitele, především pro schopnost srozumitelně 

a s lidským přístupem vysvětlit i obtížnější materii. Studentům dokáže zprostředkovat nejen 

teoretické poznatky, ale i praktické zkušenosti. Znám ho také z mimopracovních aktivit. I přes 

své vysoké funkční postavení v akademické obci zůstal skromný a vnímavý k jiným názorům, 

třeba i vůči němu oponentním. Stručně řečeno, je vyzrálou osobností. 

  

Na základě posouzení doložených podkladů a celkové zhodnocení pedagogické, 

vědeckovýzkumné a publikační činnosti doc. JUDr. Eduarda Burdy, PhD.  

     doporučuji, 

aby Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě schválila návrh na 

jeho jmenování profesorem v oboru trestní právo. 

 

V Praze, 14. září 2022 

   

         ...................................................... 

         prof. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

                     Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

 


