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     Usnesením Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v  Bratislavě ze dne 

7. března 2019 jsem byla jmenována oponentkou v řízení o jmenování profesorem uchazeče 

doc. JUDr. Sergeje Romži, PhD. v oboru 3.4.7. trestní právo. Na základě tohoto pověření 

jsem vypracovala následující oponentský posudek:   

     Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. je mi osobně znám,  a to jak z vědecko-výzkumné a 

publikační činnosti, tak i z prezentací na odborných seminářích a vědeckých konferencích.  

Již řadu let mám možnost se s průběhem a výsledky jeho odborného působení seznamovat.  

V akademické sféře působí nepřetržitě od roku 1987, je tedy vysokoškolským pedagogem i 

vědeckým pracovníkem s mnohaletými zkušenostmi. Oborem jeho odborného zaměření je 

především trestní právo procesní a kriminalistika, ale věnuje se i tématům z trestního práva 

hmotného a kriminologie.      

     Z předložených podkladů vyplývá, že uchazeč se v pedagogické oblasti na Právnické 

fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích věnuje výuce trestního právo procesního a 

kriminalistiky v denní i externí formě magisterského studijního programu. Vede a oponuje 

závěrečné práce a působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky i obhajoby závěrečných 

prací. Působí rovněž v doktorském studijním programu, kde také vyučuje předmět 

Dokazování v trestním řízení.  V pedagogické činnosti ve značné míře využívá poznatků a 

výsledků z vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Z hlediska žádoucího propojení pedagogické 

a vědecké práce s praxí je pak významné jeho působení jako advokáta od roku 1995.  

      Vědecko-výzkumný zájem doc. Romži zahrnuje řadu závažných a aktuálních témat 

především z oblasti trestního práva procesního a kriminalistiky. Stranou jeho zájmu však 

nezůstává ani hmotněprávní problematika (např. vývojová stádia trestného činu, vybrané 

hospodářské a majetkové trestné činy) či témata kriminologická (např. oběť trestného činu).   

Je autorem monografie Koncepcia prípravného konania (Brno, 2010), Principle of 

concentration in criminal proceedings (Praha, 2018) a Kriminalisticko-taktické a 

trestnoprocesné aspekty inštitútu začatia trestného stíhania (Košice, 2001) a spoluautorem 

monografie Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Plzeň, 2018).  Kriminalistická 

témata (např. metodika vyšetřování silničních dopravních nehod či vyšetřování softwarového 

pirátství) jsou předmětem několika kapitol v monografiích. Výsledky svého vědeckého bádání 

prezentoval uchazeč dále i v řadě odborných článků a příspěvků  publikovaných v odborných 

časopisech či konferenčních sbornících na Slovensku a v České republice.  Ocenit třeba 



široký okruh témat, jimž se doc. Romža věnuje, i interdisciplinární přístup k jejich 

zpracování. Práce uchazeče přinášejí cenné poznatky pro trestněprávní nauku, výuku i právní 

praxi.  

    Propojení vědecké a pedagogické práce se pak promítá do učebnic a kapitol v učebnicích, 

jichž je spoluautorem či autorem.   

    Vědeckou erudici doc. Romži osvědčují též jeho zapojení do grantů. V minulosti byl 

členem řešitelského týmu projektů VEGA Výkon trestov a ochranných opatrení – teoretické – 

právne, legislatívno a realizačno -aplikačné aspekty a Daňové úniky a daňové podvody a 

právne možnosti ich predchádzania  (inštitútmi daňového a trestného práva a odpovědným 

řešitelem projektu VVGS Ekonomická kriminalita-juristické, kriminalistické a kriminologické 

aspekty (PCOV – Projekt cielene orientovaného výskumu). V současnosti je odpovědným 

řešitelem projektu APVV Privatizácia trestného práva – hmotnoprávne, procesnoprávne, 

kriminologické a organizačno -technické aspekty a členem řešitelského týmu projektu VEGA 

Pôžička, či úžera ? Nútený výkon rozhodovania - historickoprávne základy a problémy 

aplikačnej praxe. 

 

     Uchazeč prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti také na četných 

konferencích domácích a zahraničních. Řadě jeho vystoupení jsem byla osobně přítomna a 

mohu osvědčit jejich vysokou odbornou úroveň. Příspěvky jsou rovněž publikovány ve 

sbornících z těchto konferencí. Do vědeckého života se zapojuje také jako organizátor 

mezinárodních vědeckých konferencí.  

      Nedílnou součástí vědecké práce uchazeče je předávání poznatků doktorandům a jejich 

směřování k vědecko-výzkumné činnosti. Aktuálně je školitelem 3 doktorandů, 7 doktorandů 

pod jeho vedením studium úspěšně ukončilo.  

     O skutečnosti, že se výsledky vědecké práce doc. Romži setkávají se zájmem a pozorností 

odborné veřejnosti, svědčí řada citačních ohlasů na jeho publikace, a to jak v domácí, tak i 

zahraniční odborné literatuře.  

     O uznání vědeckou a odbornou komunitou vypovídají rovněž členství doc. Romži ve 

vědeckých a odborných radách či komisích. Je členem Vědecké rady Právnické fakulty 

univerzity P. J. Šafárika v Košicích, členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro 

oblast výzkumu: 7. právo a mezinárodní vztahy, členem výběrové komise pro výběrová řízení 

na funkci soudce a funkci předsedy soudu, členem pracovní skupiny pro trestní právo 

Slovenské advokátní komory a členem redakční rady odborného vědeckého časopisu Forenzní 

vědy, právo a kriminalistika, vydávaného na Vysoké škole finanční a správní, a.s.  

     Z dalších odborných aktivit doc. Romži osvědčujících jeho odbornou erudici je třeba  

zmínit i lektorskou činnost pro Slovenskou advokátní komoru či vyžádanou přednášku na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do pedagogické a vědecké činnosti uchazeče 

se pak bezesporu promítly i studijní pobyty na téže instituci a dále na Právnické fakultě 

Universyteta Rzsesziwskuego v polském Rzeszowe.  



     Doc. Romžu znám po odborné stránce jednak z jeho publikační činnosti, jednak i z četných 

setkání na různých vědeckých fórech. Vnímám ho nejen jako odborně erudovaného 

představitele oboru trestního práva, ale také jako svědomitého, pracovitého a skromného 

člověka, který svou pedagogickou, vědeckou i další odbornou činností významně přispívá k 

rozvoji tohoto oboru.  

 

Závěr:  

 Na základě posouzení předložených podkladů a celkového hodnocení pedagogické, 

vědecko-výzkumné a publikační činnosti doc. JUDr. Sergeje Romži, PhD. mohu konstatovat, 

že uchazeč splňuje všechna kritéria pro řízení o jmenování profesorem v oboru 3.4.7. trestní 

právo. Jeho odborná erudice, pedagogické i vědecké výstupy dostatečně potvrzují, že je 

vysokoškolským pedagogem s prokazatelnými výsledky své odborné činnosti. 

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

Univerzity Komenského v Bratislavě navrženo přiznat uchazeči doc. JUDr. Sergeji Romžovi,  

PhD. vědecko-pedagogický titul profesor v oboru 3.4.7. trestní právo.   

 

V Brně, dne 25. března 2019                                                    

                                                                                             Prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.  

  

 

    

   

  

         


