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Na základě jmenování oponentem p.  děkanem Právnické fakulty Univerzity Komenského  

v Bratislavě  doc. JUDr. Eduardem Burdou, Ph.D,  podávám tento 

 

oponentský posudek 

v rámci profesorského jmenovacího řízení 

doc. JUDr. Kataríny Kalesné, CSc. 

 

 Práci pí doc. Kalesné sleduji od samého počátku její akademické kariéry. Hned zpočátku na 

sebe upozornila několika zajímavými studiemi vydanými na bratislavském pracovišti Ústavu 

hospodářského práva  při Státní arbitráži ČSSR, resp. i jinde za období jejího tamního působení.  

Poté, co se původně zabývala obecnými otázkami hospodářského práva, se od počátku 90. let 

postupně vypracovala v přední slovenskou znalkyni práva soutěžního (antitrustového) s velkým 

přesahem do obecných otázek práva evropského. V těchto oblastech se stala známou a uznávanou 

referenční odbornicí. K její odbornosti přispělo i dlouholeté praktické angažmá  v protimonopolním 

právu.  V současnosti patří podle mého soudu k profilujícím osobnostem bratislavské právnické 
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fakulty UK  v oborech práva hospodářského,  obchodního a především soutěžního,  jakož i 

všeobecného práva evropského.   

Doc. Kalesná se dlouhodobě věnuje třem významným problémovým oblastem, zájem o něž 

se odráží i v její velmi rozsáhlé publikační činnosti. Zejména je pozoruhodná synergie hlubokých 

znalostí práva evropského a práva na ochranu hospodářské soutěže.  Z podkladových materiálů 

plyne, že soutěžní právo EU se pod vedením pí doc. Kalesné  stalo přirozenou součástí výuky 

evropského práva  v návaznosti na problematiku vnitřního trhu.  

Doc. Kalesná nebyla přes svoje dominující působení v akademické sféře nikdy jen čistou 

akademičkou bez praktické zpětné vazby; prokázala i mnohaleté sepětí především s právně 

aplikační  praxí (slovenský Protimonopolný úrad), jež se na jejích publikačních výstupech kladně 

projevilo.  Působila dlouhodobě jako členka rozkladové komise slovenského protimonopolního 

úradu a jako členka Rady téže instituce klíčové nejen pro aplikaci práva na ochranu hospodářské 

soutěže, ale významné i pro rozvoj jeho doktríny.   

Dokladem jejího přístupu k praktickým otázkám je její zapojení do několika  

komentářových projektů  (komentáře k hospodářskému zákoníku a k zákonu o ochraně hospodářské 

soutěže) a důraz na praktické aspekty řady obecnějších otázek práva evropského a soutěžního, o 

nichž pojednávala v dílčích studiích a informativních článcích.   

Svůj mladistvý tvůrčí potenciál uplatnila  v několika vědeckovýzkumných úkolech 

(týkajících se zejména dílčích otázek právní odpovědnosti a zpracovaných na Ústavu 

hospodářského práva při Státní arbitráži ČSSR)  a později se zapojila do několika dalších grantů na 

úrovni fakulty a ministerstva školství. Některé projekty řešila či spoluřešila i  na úrovni slovenské 

národní grantové agentury, a to s vysoce kladným hodnocením výstupů.     
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Doc. Kalesná se zapojila i do konferenční aktivity; její účast se ovšem vesměs omezila na  

akce pořádané na Slovensku, byť některé z nich měly mezinárodní obsazení. Účast na zahraničních 

konferencích  s publikovaným příspěvkem (AFC) se udává jen jednou (a to ve spoluautorství, 

Lisbon,  2018), přičemž v podkladu Zoznam ďalších preukázateĺných ohlasov na vedeckú činnost 

(čl. 11 odst. 2 písm. g) Vnútorného predpisu č 72014) je tato položka prázdná. V rámci Stručné a 

výstižné charakteristiky nejdůležitějších vědeckých výsledků a ohlasů …podle čl 11 odst. 2 písm. e) 

Vnitřního předpisu  UK v Bratislavě č. 7/2014  se v bodu 1. 2 uvádí aktivní účast na mezinárodních 

zahraničních vědeckých konferencích v rámci projektu ECSA v Bruselu v r. 1994 a 1996,  s čímž 

však nekoresponduje žádný konkrétní údaj o této aktivitě v publikační činnosti. To by se asi mělo 

pro pořádek doplnit či jinak upřesnit.  

Uchazečka je v širší komunitě antitrustových právníků již  dlouhou dobu známa jako 

výrazná představitelka této subdisciplíny v jedné řadě s výraznými osobnostmi působícími na 

slovenském PMÚ. Je mj. spoluautorkou již zmíněného reprezentativního komentáře ke 

slovenskému zákonu o ochraně hospodářské soutěže s významným podílem  na celkovém rozsahu 

textu.  Citační ohlas těchto jejích výstupů přesvědčuje o širším společenském dopadu její odborné 

tvorby  a indikuje její akceptaci odbornou veřejností.  

Publikační činnost K. Kalesné  je velmi rozsáhlá a členitá; zaujme především svým širokým 

(přinejmenším trojjediným) tématickým záběrem. Odborný zájem uchazečky dlouhodobě osciluje 

mezi obecnějšími problémy právní odpovědnosti, ochranou hospodářské soutěže a problémy práva 

evropského a obecně evropské integrace. Zasahuje i do širších komparatistických souvislostí 

světových  právních systémů.   

Vklad doc. Kalesné do právní nauky práva  hospodářského a práva na ochranu hospodářské 

soutěže je nepominutelný včetně řady přesahů jejích úvah a závěrů do práva mezinárodního, resp. 

evropského. Evropskému právu se věnovala dlouhodobě i v obecné poloze, a to  jak vědecky, tak i 
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pedagogicky. Sotva si lze představit, že by se kdokoliv na Slovensku zabýval tématy, jimž se K. 

Kalesná věnovala, aniž by se konfrontoval s jejími pracemi. O společenské akceptaci její odbornosti 

svědčí především mnohačetné publikace ve slovenských i českých předních odborných časopisech a 

velmi dobré citační ohlasy především na Slovensku.  To podle mého názoru platí přesto, že autorka 

neoslovila slovenskou odbornou veřejnost nějakou zásadní reprezentativní prací, která by se dala 

označit jako opus magnum, ale spíše řadou specializovanějších prací menšího či středního rozsahu, 

zato velmi početných (publikace Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže z r. 1995 má 

rozsah 102 str.; rozsáhlejší je podrobný komentář k Zákonu o ochraně hospodárskej súťaže z r. 

2012 o 405 stranách., na němž má doc. Kalesná 36% spoluautorský podíl).  

Působivý je záběr  a rozsah jejích výstupů s pedagogickým zaměřením či využitím.   

Za věcně zdařilé pokládám rozbory a  závěry uchazečky z poslední doby, týkající se 

použitelnosti doktríny tzv. podstatných  zařízení (essential facilities), místních šetření (dawn raids) 

či soukromého vymáhání náhrady škody v oblasti  hospodářské soutěže (private enforcement)  nebo 

aktuálních otázek zneužití dominantního postavení  soutěžitelů na relevantních trzích.   

Neměl jsem možnost slyšet doc. Kalesnou při výuce, ale předpokládám, že její nesporný 

habitus v oblasti práva evropského ve spojení s její jazykovou vybaveností jí poskytuje při 

traktování práva antitrustového velký synergický potenciál, který rozvíjí u posluchačů komplexní  a 

systémové poznání i myšlení. To jí nepochybně  umožňuje vybavit studenty do praxe v potřebném 

evropském kontextu i přehledem  o klíčových národních zahraničních úpravách,.  

Toto širší tématické oborové „rozkročení“ doc. Kalesné posiluje její způsobilost  skloubit 

svoji teoretickou erudici s právní praxí, především s praxí aplikační a i interpretační, a předávat 

studentům takto obohacené znalosti a zkušenosti. Uchazečka vychovala a vychovává doktorandy, 



 

str. 5/6 

vedla desítky diplomantů a vystoupila na řadě konferencí vědeckých i popularizačních. 

Spolupodílela se na sepsání  základních  učebních pomůcek. 

Považuji doc. Kalesnou za vyzrálou vědeckou i pedagogickou osobnost, za autorku 

významných děl v oboru, kterou uznává vědecká komunita a jež významně ovlivnila aplikační 

praxi.  Jde o jednu z výrazných představitelek slovenského obchodního  a hospodářského práva 

a zejména práva na ochranu hospodářské soutěže.  

Vzhledem k výše uvedeným hodnocením a skutečnostem mohu uzavřít, že  doc. Kalesná    

podle mého názoru splňuje  jako význačná  osobnost ve svém oboru požadavky  vyžadované po 

uchazečích o hodnost vysokoškolské profesorky   slovenským zákonem  o vysokých školách (§ 76, 

odst. 7) a že její dosavadní pedagogické zásluhy a výkony, jakož i četnost a odborná úroveň jejích 

publikačních výstupů a jejich ohlas, jakož i další spolupráce s odbornou praxí naplňují standardy 

kladené na nositele hodnosti vysokoškolské profesorky.  

Uchazečka přispěla svou odbornou a  pedagogickou činností i mimouniverzitními aktivitami  k  

rozvoji poznání v oboru a k objasňování mezioborových souvislostí. Svým dlouhodobým 

nasazením spolugarantovala a dále zaručuje kvalitu a rozvoj příslušných právních odborností.    

Zabezpečuje podle informací, které jsem měl k dispozici, potřebné spektrum pedagogických  a 

odborných aktivit, které se s funkcí profesorky  zvykově i podle zákona spojují a je vlastně již dnes 

profesorkou de facto. Vychovala řadu doktorandů a následovníků v rozvoji oboru.  

Nejen v teorii, ale i v praktické činnosti se spolupodílí na formování  trendů a  koncepcí ,  a to 

nejen v oblasti pedagogické, ale i prakticko-aplikační. Je nepřehlédnutelnou slovenskou odbornou 

publicistkou. 
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Proto podle svého nejlepšího vědomí a svědomí doporučuji, aby v souladu s její žádostí bylo 

profesorské řízení Kataríny Kalesné  úspěšně zakončeno a doporučuji přiznat jí 

vědeckopedagogickou hodnost, o niž žádá.   

 

V Brně, 16. 3.  2020  

                                                                                      

                                      

 

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 

      Katedra obchodního práva  

      Právnická fakulta  MU Brno 

               

 

 

 


