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OPONENTSKÝ POSUDOK 

VO VYMENÚVACOM KONANÍ ZA PROFESORA 

doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD. 

v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva 

na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2019 

 

 

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., nar. 23. júna 1964 v Bratislave je uchádzačom vo 

vymenúvacom konaní za profesora v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva na 

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je zároveň absolventom tejto 

fakulty, na nej v odbore právo štúdium ukončil v roku 1993 a dizertačnú prácu 

v odbore rímske právo obhájil v roku 1999. Na Právnickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave habilitoval v odbore rímske právo v roku 2005. 

 

Po oboznámení sa s Kritériami PF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor (2016) a inauguračným spisom 

uchádzača konštatujem, že tento splnil všetky podmienky získania titulu profesor. 

Väčšinu kritérií značne prekračuje. Za pozoruhodné možno označiť plnenie kritérií 

pedagogického pôsobenia, publikačnej činnosti a jej obsahu (požadovaných kategórií 

publikácií AAB, ACB a BCI) i rozsahu, ohlasov a vlastnej vedeckej školy. 

 

Z hľadiska pedagogickej činnosti možno konštatovať širšie spektrum vhodne 

previazaných odborov štúdia (rímske právo - cirkevné právo - konfesné právo – 

kánonické právo). Uchádzač sa zúčastňoval počas svojej vyše dvadsať ročnej činnosti 

pedagóga všetkých foriem výučby a vedenia a hodnotenia študentov i habilitantov, a to 

aj v anglickom jazyku. V zahraničných publikáciách má 57 ohlasov, v domácich 65 

a 3 recenzie. To možno považovať za veľmi dobrý stav vzhľadom na daný študijný 

odbor. 
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V rámci vedecko – výskumnej činnosti sa podieľal na desiatich úspešných domácich 

a zahraničných projektoch. Venoval sa najmä problematike kánonického práva 

v spojitosti s prirodzeno-právnou doktrínou, aspektom náboženskej slobody, vrátane 

dejinného pohľadu, slobode náboženstva ako základnému ľudskému právu a 

súvisiacim hodnotám. Hlbší a využiteľný hodnotový rozmer v diele uchádzača  

dokumentuje aj jeho analytický pohľad na transformujúce sa vzdelávanie na 

univerzitách. Uchádzač vo svojom výskume dokázal účinne spájať korpusy poznatkov 

a noriem všetkých vyššie uvedených štyroch disciplín s inými právnymi odvetviami 

i historickým bádaním (napríklad trestné právo od roku 1918, otázky potratu, 

univerzitného vzdelávania, či judikatúry ESĽP). 

 

Uchádzač tiež vypracoval stanoviská vo svojom odbore pre ústredný orgán štátnej 

správy. Je členom vedeckej rady PF UK, dvoch odborových komisií a členom 

redakčnej rady renomovaného vedeckého časopisu v ČR ako publikačného média 

v oblasti jeho vedeckej pôsobnosti.  

 

Na záver konštatujem, že predložené podklady k vymenúvaciemu konaniu za 

profesora, ako aj moja vlastná vedomosť o akceptácii osobnosti a pedagogického 

i vedeckého diela uchádzača v domácej i zahraničnej právnickej obci sú 

presvedčivými dôkazmi pre kladný záver tohto posudku, ktorým je odporúčanie 

udeliť vedecko-pedagogický titul profesor doc. JUDr. Matúšovi Nemcovi, PhD.  

 

 

V Trnave dňa 12. marca 2019 

 

 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Právnická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave 


