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Spectabilis,  

vážený pane děkane, 

 

    na základě Vaší žádosti a ve smyslu příslušných předpisů Univerzity Komenského (zejm.  

Rámcových kritérií na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave 

zo dňa 3.2.2014,  Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“    a Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014 

-  tj. Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 „Zásady habilitačného konania o udelenie 

titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v 

Bratislave“,v platném a účinném znění)  

podávám tímto  níže uvedené posouzení. 

I. 

Při tomto posouzení vycházím z veřejně dostupných informací a podkladů poskytnutých 

kandidátkou příslušnému oddělení vědy PF UK Bratislava, protože seznámení se 

s inauguračním spisem na místě nebylo - s ohledem na protipandemická opatření - možné. 

Podklady pro toto posouzení jsou mj: 



1) Zoznam publikačnej činnosti ze dne 24.9.2021 

2) nedatovaný profesní životopis kandidátky 

3) Zoznam pôvodných vedeckých a odborných prác a výkonov (účasť na riešení 

výskumných projektov a pridelené granty) 

4) Zoznam ďalších vedeckých a odborných aktivít  

(účasť na domácich a zahraničných prednáškach a študijnom pobyte, prednášková 

a lektorská činnosť) 

5) Súbor najvýznamnejších separátov v danom odbore dokumentujúci vedecké dielo 

uchádzača  

II. 

K jednotlivým kritériím posouzení: 

 

a)  Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 

 

Kandidátka působí na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity 

Komenského od roku 2015 , docentkou byla jmenována v roce 2017 (jak uvádí ve svém 

životopise).  Z předložených podkladů vyplývá, že rozsah úvazku kandidátky a délka 

pedagogické praxe jsou v souladu s požadavky citovaných předpisů.   Jak vyplývá 

z předloženého seznamu publikační činnosti, je kandidátka současně i autorkou nebo 

spoluautorkou učebních pomůcek a vede kvalifikační práce.  

Konstatuji, že kritérium minimálně 3 let pedagogického působení na pozici docent   je 

ze strany kandidátky splněno. 

 

 

 

b)  Obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 

Kandidátka by měla být autorkou minimálně jedné monografie 

(kategorie EPC: AAA, AAB, ABA, ABB), která by představovala vědecký přínos pro 

obor občanského práva.   

Jak vyplývá z předložených podkladů, kandidátka publikovala 10 vědeckých monografií 

v oboru občanského práva (AAB01, ABA01, ABA03, ABA04, ABA06, ABA11, 



ABA12, ABB02, ABB03, ABB04. U všech těchto děl je možno konstatovat, že se věnují 

významným otázkám občanského práva, resp. občanského práva procesního (mj.  oblasti 

ochrany nezletilého, nejlepšího zájmu nezletilého v civilním procesu, předběžným 

opatřením, usnesení, jakožto jedné formě rozhodnutí ad.). Proto konstatuji, že i toto 

kritérium je možno považovat za naplněné.  

 

 

c) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 

  

Z veřejně dostupných zdrojů je možno dohledat celkem 400 ohlasů na tvůrčí činnost 

kandidátky, z toho 387 citací a 13 recenzí.  Na základě těchto skutečností je možno 

konstatovat naplnění, resp. překročení předepsaného kritéria. 

 

d) Vedecká škola  

 

Z kandidátkou předloženého profesního životopisu, jakož i z veřejných zdrojů vyplývá, 

že je školitelkou tří doktorandů, přičemž jeden již studium dokončil a dva mají složenou 

disertační zkoušku. Z toho lze předpokládat, že kandidátka i prostřednictvím role 

školitele rozvine svou dosavadní vědeckou činnost, resp. že položila základy 

myšlenkového proudu v oboru své specializace, který bude i v další činnosti rozvíjen.  

Uvedené kritérium lze proto považovat za naplněné.  

  

e) Riešenie grantových úloh 

 

Kandidátka je, podle předložených podkladů, spoluřešitelkou ukončeného grantového 

projektu a je vedoucí jednoho aktuálně probíhajícího projektu. V obou případech jde o 

externí granty programu VEGA. Lze tedy konstatovat naplnění uvedeného kritéria. 

  

f) Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 

 

Mezinárodní úroveň paní kandidátky je možno posoudit jak z mezinárodního ohlasu její 

tvůrčí práce, doložené kandidátkou a  tak i  ze separátu (v angl.) jejích nejvýznamnějších 

děl), a to jako dostatečnou ve smyslu citovaného kritéria.    



 

III. 

Shrnutí a závěr: 

Jak vyplývá ze shora uvedeného přehledu, kandidátka splňuje kritéria stanovená uvedenými 

vnitřními předpisy University Komenského Bratislava.  

Je badatelkou, která se své odborné činnosti (pedagogické i vědecké) zaměřuje na široké 

spektrum otázek civilního práva procesního (např. jde o nejlepší zájem nezletilého v civilním 

procesu, zajišťovací řízení – předběžné opatření, zajištění důkazu, dále pak na otázky výkonu 

rozhodnutí v civilním rozhodnutí obecně, výkon rozhodnutí ve věcech nezletilých zvláště a 

mnohé další). Současně, a to by mělo být pro profesora občanského práva standardem, 

analyzuje i hmotněprávní instituty, protože civilní proces je prostředkem prosazení práva 

hmotného.  Má sice relativně krátkou, avšak dostačující pedagogickou praxi v pozici docenta. 

Její publikační činnost je však značně rozsáhlá i obsáhlá a vyvolává značnou citační odezvu.  

Kandidátka současně rozvíjí svou činnost školitelky studentů doktorského studia i činnost 

grantovou.  Výzkumná odborná činnost kandidátky byla konfrontována se zahraniční úrovní a 

obstála. 

Na základě shora uvedených skutečností proto uzavírám své posouzení konstatováním, že 

kandidátka splňuje požadavky stanovené pro jmenovací řízení profesorem v oboru občanského 

práva. 
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