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OPONENTSKÝ POSUDOK  
 

k vymenúvaciemu konaniu za profesorku 

 

doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD.  
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  Ústav európskeho práva 

 

v odbore medzinárodné právo (odbor inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) 

 
 

 

I. Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, zo dňa 13.05.2021, som bol menovaný za oponenta vo vymenúvacom konaní v 

odbore medzinárodné právo na posúdenie inauguračného spisu doc. JUDr. PhDr. 

Lucie Mokrej, PhD., vysokoškolskej pedagogičky na Ústave európskeho práva 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, a súčasne vysokoškolskej 

pedagogičky a dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej aj „inaugurantka“ alebo „uchádzačka“). 

 

II. Nasledovný oponentský posudok vychádza z podkladov tvoriacich súčasť 

inauguračného spisu a to v tomto členení: 

 

 

1. Splnenie podmienok stanovených Kritériami Právnickej fakulty UK na získanie 

titulu univerzitný profesor 

 

Kritériá Právnickej fakulty UK na  vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu profesor účinné od 12.04.2016 (ďalej len „Kritériá 

Právnickej fakulty UK“) predovšetkým vyžadujú splnenie trojročnej pedagogickej 

praxe v rozsahu 50% normatívom daného času kontaktnej výučby od získania titulu 

docent v študijnom odbore právo, alebo v príbuznom študijnom odbore. Z predloženej 

dokumentácie vyplýva, že inaugurantka od 03/2018 do 02/2021 pôsobí v kritériami 

požadovanom úväzku na Univerzite Komenského, Právnickej fakulte, Ústave 

európskeho práva a tiež v rámci tejto pedagogickej praxe prednáša/vedie semináre 

z odboru (Základy medzinárodného práva a práva EÚ, European Union Law I., 

European Union Law II.). 
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V rámci publikačnej činnosti sa Kritériami Právnickej fakulty UK vyžaduje: 

i) autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC:AAA, AAB, ABA, ABB) 

vydanej v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký 

prínos v odbore, ďalej, 

ii) autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo 

dvoch skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK)1 a  

iii) jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej v karentovanom časopise alebo dvoch 

vedeckých prác v zahraničných alebo domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS a tridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác 

uverejnených v periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) 

v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) 

a v recenzovaných konferenčných zborníkoch (kategória EPC:AFA, AFB, AFC, AFD), 

z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. 

 

Konštatujem, že v rámci autorstva jednej vedeckej monografie považujem toto 

kritérium za splnené v súvislosti s predložením publikácie s názvom „Internal 

dimension of human rights law in the EU“, ktorá bola vydaná v Prahe (vydavateľstvo 

C.H. Beck, 2021, 194 strán, ISBN 978-80-7400-830-6). Inaugurantka tiež o.i. splnila 

kritérium autorstva dvoch skrípt alebo učebných textov (Ústavné právo 1, praktické 

zadania k seminárnym cvičeniam, 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008, 190 strán a Praktikum 

ústavného práva Slovenskej republiky, 1. vyd., Šamorín, Heuréka, 2011, 263 strán). 

V rámci preukázaného naplnenia publikačnej činnosti ďalej inaugurantka predložila 

dostatočný zoznam vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch a monografiách (13), vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch a monografiách (23), ako aj publikovaných príspevkov na zahraničných 

vedeckých konferenciách (9) a publikovaných príspevkov na domácich vedeckých 

konferenciách (20). Za relevantné v tomto smere považujem najmä publikované 

vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS v počte osem výstupov a články publikované v časopise Justičná revue 

(1 výstup) a European studies: the review of European law, economics and politics (1 

výstup). 

 

Z pohľadu stanoveného kritéria minimálnych požiadaviek na ohlasy (citácie a recenzie) 

publikačnej činnosti inaugurantky – tridsať päť citácií (z toho päť zahraničných citácií) 

– konštatujem, že predložených 71 ohlasov predstavuje naplnenie tohto kritéria, pričom 

obzvlášť „pravé“ sú najmä citácie na diela, ktorých je inaugurantka výlučnou autorkou, 

tzn. ide o citácie (iba) jej výsledkov a úvah, prípadne naviac také citácie zo strany 

zahraničných autorít (príklad: Mokrá, Lucia: Rights of foreigners: Slovakia. In: 

 
1 Súhrnný rozsah strán v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly 

vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty, kapitoly v učebniciach 

a učebných textoch (kategória EPC:BCI, BCK) je minimálne 10 AH. 
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European review of public law. - Vol. 19, No. 1 (2007), s. 313-319, ohlas: 2015 Dallara, 

C. - Piana, D.: Networking the rule of law: How change agents reshape judicial 

governance in the EU. Abingdon: Routledge, 2015, s. 1-182 - SCOPUS; BKCI-SSH). 

 

Kritériá Právnickej fakulty UK ďalej vyžadujú v rámci vedeckej školy „vychovanie“ 

minimálne jedného doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.) a súčasné 

školenie aspoň jedného ďalšieho doktoranda v danom, alebo príbuznom odbore, ktorý 

má vykonanú dizertačnú skúšku. Z priloženého životopisu vyplýva, že inaugurantka 

v minulosti školila celkovo 5 doktorandov (z toho jeden v odbore právo) a aktuálne školí 

až 9 doktorandov (z toho dvaja v odbore právo). Na základe uvedeného konštatujem, že 

uvedené kritérium je splnené. 

 

Nakoniec pokiaľ ide o kritérium riešenia grantových úloh (vyžaduje sa, aby uchádzačka 

bola alebo je riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou minimálne dvoch ukončených 

grantových úloh alebo jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej 

grantovej úlohy alebo dvoch prebiehajúcich grantových úloh), inaugurantka predložila 

v kvantitatívnom vyjadrení 38 ukončených a 7 prebiehajúcich grantových úloh. Toto 

kritérium považujem za naplnené. 

 

 

2. Pedagogické pôsobenie uchádzačky na vysokej škole a jej doterajšia prax 

 

Pokladám za potrebné uviesť, že pedagogické pôsobenie inaugurantky poznám takmer 

od jej samotného štúdia na vysokej škole (či skôr viacerých jej úspešných štúdií na 

dvoch univerzitách) a je mi známe, že takmer ihneď po úspešnom absolvovaní prvého 

štúdia sa zapojila do pedagogického života na rôznych úrovniach slovenského vysokého 

školstva. V tomto bode podčiarkujem, že pedagogické pôsobenie je v zásade jej 

výlučnou profesijnou záležitosťou, je konštantné a neustále sa zvyšuje nielen po 

kvantitatívnej, ale aj kvalitatívnej stránke. Výlučné profesijné zameranie na 

pedagogické pôsobenie (od roku 2006) je v kontexte jej zamerania (ústavné právo, 

ľudské práva, medzinárodné a európske právo) ojedinelé. Následne je pochopiteľné, že 

pedagogické pôsobenie inaugurantky má vysoký pozitívny ohlas u študentov naprieč 

jednotlivými stupňami štúdia a jej prednášky a semináre sú „žiadané“. Mám za to, že 

inaugurantka tvorí nemennú „súčasť“ právnického vzdelávania na Slovensku. 

 

 

3. Vedecko-výskumnú činnosť uchádzačky podľa zoznamu jej publikačnej 

činnosti 

 

Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti (viaceré výstupy ktoré pritom podrobne 

poznám) vyplýva zásadné konštatovanie, že inaugurantka sumárne publikuje najmä 

v zahraničí a vo svetovom (anglickom) jazyku. Takýto prístup jej pochopiteľne 

zabezpečuje aj významnú pozornosť mimo územia Slovenskej republiky. Celkovo 

publikačná činnosť inaugurantky vykazuje 143 záznamov v takmer všetkých 
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príslušných kategóriách. Na základe podkladov k publikačnej činnosti inaugurantky je 

potrebné vyzdvihnúť jej vytrvalú tímovú prácu, keďže podstatná väčšina jej publikácií  

vznikla v spoluautorstve s inými odborníkmi z praxe, s kolegami z príslušnej katedry 

alebo v spoluautorstve s kolegami z iných vedeckých pracovísk. Táto skutočnosť 

súčasne zvýrazňuje interdisciplinárny aspekt jej vedeckej činnosti. V nadväznosti na 

vyššie uvedené možno zhrnúť, že inaugurantka považuje nielen svoje pedagogické, ale 

aj publikačné pôsobenie za základné poslanie a profilovanie sa v profesijnom živote. 

 

  

 

4. Prepojenie vedecko-výskumnej činnosti uchádzačka s jej pedagogickou praxou 

a celkový profil uchádzačky so zreteľom na návrh na udelenie titulu profesora 

 

Nakoniec hodnotím ako nespornú skutočnosť, že inaugurantka  sa od začiatku svojho 

pôsobenia na viacerých aj právnických fakultách aktívne vedecky a pedagogicky venuje 

európskemu a medzinárodnému právu s prepojením na ústavné právo, osobitne v rovine 

ochrany ľudských práv (viď jej monografia predložená vo vymenúvacom konaní: 

Internal dimension of human rights law in the EU. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2021. 

- 194 strán), v rámci ktorej sa cíti najkonformnejšie.  

 

V rámci svojej profilácie nevyhnutne uplatňuje interdisciplinárny prístup, pričom 

aplikuje aj komparatívny prístup toľko nevyhnutný v týchto právnych oblastiach. Ak je 

potrebné nájsť zásadnú prednosť u každého uchádzača o akademické absolutórium, tak 

pri inaugurantke za takú pokladám absenciu vedeckých predsudkov a otvorenosť 

v najširšom slova zmysle, ktoré jej umožňujú poukazovať na (z môjho pohľadu za 

nanajvýš aktuálny) nelichotivý stav slovenského právneho poriadku, ktorý sa postupom 

času vzďaľuje od rýchleho napredovania v rámci okolitých štátov SR. Inaugurantka 

pritom vo svojej výskumnej činnosti na relevantné nedostatky normatívneho systému 

(aj judikatúry či rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci SR) kontinuálne 

poukazuje a „vysiela“ aj riešenia daných nedostatkov (predovšetkým v ľudskoprávnej 

oblasti). 

  

Dodávam, že inaugurantka pedagogicky zabezpečovala alebo zabezpečuje výučbu 

viacerých predmetov z odboru právo EÚ, medzinárodné právo, ústavné právo, resp. 

metodológiu vedy v doktorandskom študijnom programe, ale aj magisterskom 

a bakalárskom študijnom programe. Pozitívne je potrebné hodnotiť snahu inaugurantky 

o rozvoj odboru právo Európskej únie  v rovine tvorby vysokoškolských učebníc, skrípt 

a školiacich manuálov a tiež celkovú propagáciu tohto, na Slovensku ešte stále „ťažko 

skúšaného“ odboru. Okrem účasti na pedagogickom procese vo všetkých stupňoch a 

formách štúdia je nutné spomenúť, že inaugurantka je trpezlivou a senzitívnou 

odborníčkou aj v rámci hodnotiaceho procesu študentov v rámci jej členstva v rôznych 

komisiách (osobitne komisie pre štátne skúšky vo všetkých stupňoch štúdia - Bc., Mgr., 

PhD.). Vo viacerých odboroch viedla značné množstvo záverečných bakalárskych, 

diplomových, dizertačných a rigoróznych prác. 
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Nie je tiež nevýznamnou skutočnosťou, že inaugurantka je pozývaná na vedecké 

konferencie organizované v zahraničí, či aktívne viaceré významné konferencie 

organizovala a aj ďalej organizuje. 

 

Na domácich konferenciách pravidelne odborne garantuje rôzne sekcie v príslušných 

odboroch práva, politológie či medzinárodných vzťahov a tiež relevantne aj publikuje 

svoje konferenčné príspevky v príslušnom konferenčnom výstupe (zborník, 

monografia). Značný záber a spektrum vedeckých a odborných podujatí, na ktorých sa 

inaugurantka aktívne zúčastnila, dopĺňané členstvom v redakčných radách rôznych 

právnických časopisoch, preukazujú prepojenie vedecko-výskumnej činnosti 

inaugurantky s jej pedagogickou praxou a celkový jej profil so zreteľom na nasledovný 

záver a konečný môj návrh na udelenie titulu profesora/profesorky. 

 

III. Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností, hodnotení i faktov 

jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti, na záver môjho oponentského posúdenia 

konštatujem, že odporúčam vymenovať doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD. za 

profesorku v odbore medzinárodné právo (odbor inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.). 

 

 

V Bratislave, dňa 17.06.2021 

 

 
           v.r. 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

   Univerzita Komenského v Bratislave 

      Právnická fakulta 
                                                   Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

  

 

 

 

 

 

 


