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Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 

Nejvyšší soud České republiky v Brně  

 

 

Oponentský posudek 

v řízení o jmenování profesorem uchazečky doc. JUDr. Margity Prokeinové, PhD., v 

oboru  

3.4.7. trestní právo 

 

Usnesením Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě ze dne 26. 

6. 2018 jsem byl jmenován oponentem v řízení o jmenování profesorem uchazečky doc. JUDr. 

Margity Prokeinové, PhD. v oboru 3.4.7. trestní právo. Na základě tohoto pověření jsem 

vypracoval následující oponentský posudek:  

Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. mi je dobře známa zejména z její činnosti na 

Katedře trestního práva, kriminologie a kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislavě, které jsem také členem, dále z vědecko-výzkumné a také její publikační činnosti. Z 

těchto zdrojů stále mám možnost sledovat výsledky jejího odborného působení jak v pedagogické 

práci se studenty, tak v jejím vědeckém bádání. S prací vysokoškolské pedagožky započala na této 

fakultě v r. 1995, prakticky ihned po absolvování svého magisterského studia, přičemž po celou 

dobu až dosud působí na Katedře trestního práva, kriminologie a kriminalistiky Právnické fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislavě. Oborem jejího odborného zaměření je trestní právo, a to se 

zaměřením na trestní právo hmotné, kde se věnuje zejména trestní odpovědnosti právnických 

osob. V minulosti se zabývala i důležitými problémy trestního práva procesního, ohledně nichž 

publikovala práce týkající se odklonů v trestním řízení a také dokazování. Od r. 2010, kdy se 

úspěšně habilitovala, působí na uvedené katedře v pozici docentky.     

Z předložených podkladů je zřejmé, že uchazečka se v pedagogické oblasti věnovala a také 

v současnosti věnuje výuce všech relevantních předmětů v rámci trestního práva a kriminologie, a 

dále i vědy v oborech trestního práva, a to ve všech formách vysokoškolského studia (v 

magisterském i doktorandském studiu). Dlouhodobě zabezpečuje přednášky, vede semináře a 

provádí konzultace, dále vede a oponuje diplomové a rigorózní práce, a stejně tak i disertační 

práce v rámci doktorandského studia. Jmenovaná se také podílela na výuce trestního práva 

hmotného v ruštině pro interní i externí ruský program studia.  V posledních letech vedla také 

semináře v rámci Kliniky trestního práva a dále semináře před státnicové a k diplomovým pracím. 

Na právnické fakultě UK v Bratislavě je rovněž členkou relevantních zkušebních komisí (komise 

pro státní zkoušky, komise pro rigorózní zkoušky) a členkou oborové komise pro studijní obor 3. 

4. 7. Trestní právo a působila i jako členka habilitační komise.  

Uchazečka při pedagogické činnosti ve značné míře využívá poznatků a výsledků z vlastní 

vědecko-výzkumné činnosti a stejně tak i poznatků z trestněprávní praxe. Ve své pedagogické a 
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vědecké práci využívá také ve značné míře poznatků z judikatury trestního soudnictví a z 

ústavního soudnictví. V souvislosti s vědecko-výzkumnou činností věnuje pozornost širšímu 

spektru témat a institutů trestního práva a jeho vědy. Takto postupuje i postupovala jak v rámci 

řešitelského zapojení do vědecko-výzkumných projektů, tak potom i v rámci své průběžné 

publikační činnosti, aktivního vystupování na vědeckých konferencích a dalších plnění, mj. i ve 

spojení s předchozím vlastním kvalifikačním růstem.  

Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. v minulosti působila jako spoluřešitelka v mnoha 

grantových projektech, z nichž sedm bylo již ukončeno, a další čtyři dosud probíhají. V rámci 

výzkumné činnosti se podílela a podílí na řešení pěti projektů VEGA, z kterých jeden vedla (č. 

projektu 1/4575/07 – Vybrané teoretické otázky trestno-právnych kodexov po ich rekodifikácii) 

a v jednom je zástupkyní vedoucího projektu (č. projektu 1/0907/16 – Právna ochrana 

účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov), dále 

jednoho projektu KEGA a tří projektů APVV, z nichž v jednom je v pozici vedoucího projektu 

(č. projektu APVV-16-0471 – Sexuálne zneužívanie detí a zverených osob). Proto je třeba tuto 

její činnost mimořádně ocenit a vyzdvihnout, neboť byla a je velmi rozsáhlá a vědecky přínosná.   

Ve své další vědecko-výzkumné činnosti, tzn. vedle projektového zapojení a pedagogické 

činnosti, její aktivita spočívá zejména ve vystupování na odborných konferencích a v publikační 

činnosti, kde se uchazečka nejvýrazněji orientuje v trestním právu hmotném na problematiku 

trestní odpovědnosti právnických osob. V tomto směru je třeba zmínit její výrazný podíl ve studii 

„Selected substantive aspects of corporate criminal liability“, uveřejněné in: Corporate criminal 

liability: Some Aspects of Corporate Criminal Liability in the Slovak Republic, Bratislava: 

Comenius university, Faculty of Law, 2015, anebo v práci „Trestná zodpovednosť právnických 

osôb vo vybraných krajinách světa“, která vyšla v monografii Turayová, Y., Tobiášová, L. a kol. 

Trestná zodpovědnosť právnických osob. Medzinárodné a európské aspekty, právno-teoretické 

východiská, Studia Iuridica Bratislavensia Nr.47, UK v Bratislavě, Právnická fakulta, 2014).  

V procesní oblasti to pak byla problematika dokazování [viz např. „Hodnotenie dôkazov 

v trestnom konaní“, in: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005, nebo 

společná práce s Ivetou Fedorovičovou „Examination methods and techniques with accused and 

witnesses, která vyšla v Studia Prawnicze KUL. – Roč. 35, č. 3 (2008)], dále kontradiktornost 

soudního řízení a alternativní formy řízení. V těchto souvislostech je třeba především zmínit její 

publikovanou monografii „Odklony v trestnom konaní“ (UK v Bratislavě, Právnická fakulta, 

2007), jejíž odborná úroveň a kvalita je velmi dobrá.  V neposlední řadě je třeba uvést, že také 

uveřejnila ve spoluatorství s Radovanem Blažkem v zahraničním karentovaném časopisu Issues in 

Law & Medicine (č. 1/2017; reg. wos) vědeckou práci „How to provide a legal safe harbor for 

mothers of unwanted newborns“. 

K jejím účastem na mezinárodních i domácích konferencích, z nichž mnohých jsem se 

osobně zúčastnil, považuji za potřebné uvést, že uchazečka se jich zúčastňuje aktivně, neboť 

pravidelně na nich vystupuje se svými příspěvky. Přitom mohu konstatovat, že její vystoupení 

byla vždy velmi fundovaná a vědecky přínosná. Její podnětné příspěvky jsou přitom doložitelně 

publikovány ve sbornících z těchto odborných či vědeckých konferencí. V neposlední řadě 

uchazečka také publikuje svoje příspěvky v nejrůznějších odborných domácích i zahraničních 

časopisech. 



3 
 

Ve spojení s vědecko-výzkumnou činností je zvláště potom ještě třeba zmínit, a současně 

podtrhnout, předávání poznatků doktorandům, které uchazečka vedla nebo vede.  V současné 

době pod vedením uchazečky doktorandské studium úspěšně ukončil 1 doktorand, a v aktivním 

studiu vede další 4 doktorandy.  

Poznatky a výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti uchazečka přirozeně dále také 

promítá do učebních skript (v počtu 5), která zpracovala nebo na jejichž zpracování se podílela, 

jakož i do ostatní publikační činnosti ve vědeckých a odborných časopisech. Zaměření vědecko-

výzkumné činnosti uchazečky je úzce propojené na její pedagogické působení a dosahované 

výsledky jsou zpravidla také využívány při rozvíjení a zdokonalování předmětů, jejichž výuku 

zabezpečuje. Ze skript je možno poukázat na její specializovaný učební text „Dokazovanie a 

jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese (s praktickými príkladmi)“. 

Z pohledu hodnocení publikační činnosti uchazečky je pak třeba zejména vyzdvihnout 

četnost jejích citačních ohlasů, a to nejen v tzv. periodikách a sbornících domácích (409 citací a 3 

recenze), ale stejně tak i v publikacích zahraničních (100 ohlasů).  Současně je zřejmě vhodné 

zmínit také skutečnost, že publikační činnost uchazečky vykazuje požadovanou strukturovanost, 

přičemž zahrnuje monografie, vysokoškolské skripta, jakož i výše připomínané články 

v odborných časopisech a příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí, a to i zahraničních.  

Přitom nelze pominout ani skutečnost, že vedle publikačních výstupů, které mají primární určení 

pro pedagogický proces, zahrnuje publikační spektrum uchazečky i publikace využitelné 

trestněprávní praxí, přičemž však i tyto zpravidla mohou sloužit jako doplňující či prohlubující 

literatura pro potřeby vysokoškolského studia. 

Uchazečka je členkou vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského a dále je 

členkou Grantové komise Univerzity Komenského. Oceněna byla Cenou rektora Univerzity 

Komenského za vedení diplomových prací (2010, 2014), Pamětní medailí Právnické fakulty 

Univerzity Komenského za vynikající práci (2016) a Pamětním listem rektora Univerzity 

Komenského za pedagogickou činnost vysoce hodnocenou v rámci studentských anket (2017). 

Pokud jde o osobnostní a odborný profil uchazečky, i když ji znám jen z odborné stránky, 

mohu konstatovat, a rád tak činím, že ji vnímám jako pracovitou, svědomitou a skromnou, což 

jsou vlastnosti, které jsou pro pedagogickou, a stejně tak i pro vědecko-výzkumnou činnost na 

vysoké škole žádoucím a takřka nezbytným předpokladem. Myslím, že i toto přispívá ke 

skutečnosti, že uchazečka je uznávanou osobností ve svém oboru, která je otevřená k diskusi o 

zásadních problémech trestního práva, což jsou vlastnosti, které jsou pro pedagogickou, a stejně 

tak i pro vědecko-výzkumnou činnost na vysoké škole žádoucím a takřka nezbytným 

předpokladem.      

 

Závěr:  

 Na základě posouzení doložených podkladů a celkového hodnocení pedagogické, 

vědecko-výzkumné a publikační činnosti doc. JUDr. Margity Prokeinové, PhD., mohu 

konstatovat, že uchazečka podle mého názoru splňuje všechna kritéria pro řízení o jmenování 

profesorem v oboru 3.4.7. trestní právo. Značná odborná erudovanost, dlouhodobé pedagogické 
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zkušenosti a kvality, projevené uznání ze strany odborné veřejnosti, jakož i její osobnostní 

vlastnosti, po mém soudu jednoznačně potvrzují, že uchazečka je vyzrálou vysokoškolskou 

pedagožkou s  prokazatelnými velmi dobrými výsledky v právním oboru trestní právo.     

 Proto doporučuji, aby po splnění dalších zákonných podmínek bylo Vědecké radě 

Univerzity Komenského v Bratislavě navrženo přiznat uchazečce doc. JUDr. Margitě 

Prokeinové, PhD. vědecko-pedagogický titul „profesor“ v oboru 3.4.7. trestní právo.   

 

V Bratislavě dne 2. srpna 2018                                            Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.  


