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právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 

profesorem v oboru teorie a dějiny státu a práva 

 

 

Dovolím si začít osobně. Doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. jsem měl možnost z blízka 

sledovat od okamžiku, kdy se po úspěšném absolvování doktorského studijního programu na 

Filozofické fakultě UK v Bratislavě stal členem tehdejší bratislavské Katedry právních dějin, 

tedy už čtrnáct let. Zpočátku byl náš kontakt v podstatě bezprostřední, protože jsme působili 

na stejné katedře, byť já jen na zkrácený úvazek. Musím konstatovat, že jeho příchod – jako 

neprávníka – část členů katedry přijímala s jistou nedůvěrou. Ta se však poměrně rychle 

rozptýlila, protože M. Lysý se dokázal plnohodnotně zapojit do pedagogické i vědecké 

činnosti katedry. Každého musela upoutat jeho pracovitost a – jaksi nenápadná, 

nezdůrazňovaná – cílevědomost. Později se naše kontakty oslabily, nicméně jsem sledoval, 

jak si na fakultě i ve slovenské právněhistorické obci úspěšně buduje pozici respektovaného 

kolegy. Jeho odborné kvality, rozvážná povaha a peripetie vývoje katedry jej nakonec 

přivedly až do jejího čela. V této funkci se pak dokázal vyrovnat s několika složitými 

situacemi, jimiž katedra v posledních letech procházela. 

Studium historie a archeologie na filozofické fakultě předurčilo M. Lysého k tomu, aby se 

zaměřil na starší právní dějiny. Této problematice věnoval i dvě samostatné monografie, které 

publikoval (Moravania, Mojmírovci a Franská ríša: štúdie k etnogenéze, politickým 

inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava: 

Atticum, 2014 a Husitská revolúcia a Uhorsko. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016). Osobně 

mne tematicky zaujala první práce, věnovaná počátkům státního života na našem území. 

Přestože se s ním v interpretaci skrovných informací o této době (skrovných alespoň 

z pohledu historika, věnujícího se novějším právním dějinám) v lecčems neshoduji, musím 

ocenit jeho hlubokou znalost pramenů a literatury, vztahujících se k tomuto období, a 

schopnost reflektovat širší souvislosti dobového dění a přesvědčivě argumentovat, což 

prokazuje nejen v této, ale i v dalších svých pracích. 

Velmi bych chtěl ocenit, že se M. Lysý, už jako graduovaný pedagog působící na právnické 

fakultě, ovšem bez oficiálně získaného právnického vzdělání, rozhodl pro absolvování 

bakalářského a na ně navazujícího magisterského studijního programu na Právnické fakultě 

Trnavské univerzity. V jeho osobě se díky tomu propojují ideální odborné předpoklady pro 

úspěšné působení v oboru právní historiografie a starší právní historiografie zvlášť – 

vysokoškolské právnické a historické vzdělání. Jeho působení na právnické fakultě také 

pootevírá prostor pro lepší porozumění mezi obecnými historiky a právními historiky, jejichž 

metody se do jisté míry liší, což je nezřídka zdrojem vzájemného nepochopení. 

Již jen zpovzdálí jsem mohl sledovat, jak jsem již naznačil nelehké, působení M. Lysého ve 

funkci vedoucího katedry, a to především právě v situacích s výbušným potencionálem. Proto 



bych chtěl ocenit, že i v emocionálně vypjatých okamžicích dokázal jednat rozvážně a věcně a 

prokázal, že jako vedoucí katedry je mužem na svém místě.  

Chtěl bych tedy uzavřít, že M. Lysého považuji za vyzrálou osobnost, kterou respektuje 

katedra, fakulta i širší právněhistorická i historická obec. 

Úkolem oponenta je zhodnotit i to, jak se působení kandidáta promítá do kvantitativních 

ukazatelů. V tom bych opakoval, co je zřejmé z dokumentace a určitě se promítne do 

hodnocení naší komise. Proto uvedu jen, že M. Lysý ve většině ukazatelů překračuje 

stanovené minimální standardy. Z jeho vědecké produkce proto vyzvednu vedle zmíněných 

monografií jen několik článků, uveřejněných v prestižním Historickém časopise, a vysoký 

počet citací v zahraničních publikacích. Dále upozorňuji na požadované absolvování 

stipendijního pobytu v Europainstitutu v Budapešti a na pedagogické působení nejen na zdejší 

právnické fakultě, ale též na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. 

Nezbývá proto než konstatovat, že jmenování doc. Mgr. Miroslava Lysého profesorem 

v oboru teorie a dějiny státu a práva  

plně doporučuji. 

 

V Žeranovicích, 9. srpna 2020 

 

          Ladislav Vojáček 


