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I. 

Úvodom by som najprv rád vyslovil radosť nad možnosťou oponovať dielo, nielen to 

písomné - habilitačné, ale i tak trochu celoživotné, jednej z vážených kolegýň mojej domovskej 

fakulty, JUDr. Kataríny Burdovej, PhD. Žiaľ, nebýva časté posudzovať prácu tak zaujímavú, 

systematickú, erudovanú a spoločensky a vedecky prínosnú, ako je tomu v tomto prípade. 

A napriek tomu, že mojou hlavnou úlohou ako oponenta habilitačnej práce je zhodnotiť najmä 

toto písomné dielo autorky s názovom „Krívajúce rodičovstvo v slovenskom medzinárodnom 

práve súkromnom“, moja vlastná dlhoročná skúsenosť s prácou a osobnosťou Katky Burdovej 

ma núti poňať svoj posudok akosi komplexnejšie.  

Poďme však po poriadku. 

II. 

Z formálneho hľadiska niet predloženej práci čo vytknúť. Systematika a štruktúra práce 

je prehľadná a formálno-logicky správne stratifikovaná. V jednotlivých kapitolách je na 

vedeckej úrovni podaný výklad jednotlivých inštitútov, resp. jednotlivých parciálnych 

problémov. Práca je vecne bez chýb. Obsahová stránka práce  splnila to, čo sa od takýchto prác 

očakáva. Z hľadiska systematiky sa práca člení na úvod, 5 kapitol a záver. Ide o veľmi rozsiahlu 

a komplexnú prácu, vrátane záveru s úvahami de lege ferenda. Vzhľadom na rozsah práce je už 

na prvý pohľad viditeľná istá snaha o komplexné uchopenie problematiky, napriek tomu a preto 

ide o prácu  kompaktnú, vnútorne konzistentnú. 

III. 

Je vidieť a cítiť, že autorka doslova uvažuje o každom slove, o každej čiarke, o každom 

možnom význame slov a viet. Katarína Burdová je typom autorky, ktorá myšlienky predtým, 



  

ako ich položí na papier, necháva dlho zrieť. Tento postup je síce náročný na čas, no rovnako 

ako pri dobrom víne, či stavbe kvalitného domu, sa i vo vedeckej práci nemá časom šetriť. 

Výsledkom je tak vyvážená práca, kde autor (autorka) doslova vie, ako vznikala každá veta, 

ako sa menili jeho či jej úvahy, ako sa budovala každá kapitola. Túto osobitnú vedeckú cnosť 

oddávna nazývame akríbiou. Je nesporné, že v kolegyni Burdovej získava slovenská právna 

veda nádejnú, cieľavedomú i vedecky skromnú autorku, čoho nevýhodou však je, že na ňu budú 

kladené veľké očakávania. Tie som mal i ja ako oponent tejto práce, no musím s radosťou 

konštatovať, že moje očakávania boli naplnené mierou vrchovatou.  

 Mal som tú vzácnu možnosť po troškách sledovať vývoj autorkiných myšlienok pri 

tvorbe tejto práce, a môžem preto konštatovať, že hĺbavý a analytický charakter tejto práce 

zodpovedá i hlavným povahovým črtám samotnej autorky. Mnohí by jej to azda vyčítali, no ja 

(najmä so zreteľom na mnohé dnešné „rýchlokvasené“ procesy, a to nielen v postupe 

získavania vedeckých titulov a hodností) to naopak vysoko kvitujem. S radosťou konštatujem, 

že predložená práca a spôsob jej tvorby vracajú do právnickej komunity miznúcu noblesu, 

vedeckú skromnosť, ako i už spomínanú akríbiu. 

IV. 

Predložená práca predstavuje kvalitnú vedeckú prácu, korešpondujúcu s vedeckou, 

pedagogickou i publikačnou vyzretosťou autorky a nepochybne spĺňa, ba i prekračuje štandardy 

habilitačných prác. Autorka v plnej miere (a opätovne) osvedčila schopnosť samostatnej 

vedeckej práce na vysokej úrovni. Rozsahom i obsahom je plne spôsobilá na publikovanie, i na 

ústnu habilitačnú obhajobu.  

So zreteľom na uvedené  preto posudzovanú prácu 

o d p o r ú č a m 

prijať na ústnu obhajobu a po jej úspešnom absolvovaní udeliť JUDr. Kataríne 

Burdovej, PhD.  vedecko-pedagogický titul „docent“.  
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