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Oponentský posudek 

v řízení o jmenování profesorem uchazeče  doc. Mgr. Jána Škrobáka, Ph.D., v oboru  

„správní právo“ 

 

 Na základě usnesení Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislavě, přijatého v elektronickém hlasování ve dnech 2.2. 2022 až 7.2. 2022,  jsem byl 

jmenován  oponentem v inauguračním  řízení ke  jmenování profesorem uchazeče  doc. Mgr. 

Jána Škrobáka, Ph.D.,   v oboru „správní právo“.  Na základě tohoto pověření jsem  vypracoval  

následující oponentský posudek :  

 Doc. Mgr. Ján Škrobák, Ph.D. je mi osobně znám zejména z jeho  vědecko-výzkumné  

a odborné publikační činnosti, kdy jsem měl, a i nadále mám,  opakovaně možnost se 

seznamovat s průběhem a výsledky jeho odborného působení. S  Právnickou fakultou 

Univerzity Komenského, a její katedrou správního a enviromentálnícho práva,  je spjat od r. 

2005, kdy na fakultě  úspěšně ukončil svoje magisterské studium. Poté zde nejprve  prošel 

doktorandským studiem, které ukončil v r. 2009, následně zde po dobu  tří roků působil jako 

výzkumný pracovník, a v r. 2012 pak přešel do pozice odborného asistenta. V letech  2005 až 

2012 také souběžně působil v praxi jako advokátní koncipient, s následným složením  

advokátní zkoušky. Oborem jeho odborného zaměření na právnické fakultě je od počátku jeho 

profesního působení obor „správní právo“.  Od r. 2016 kdy se úspěšně habilitoval, působí  

v pozici docenta. Od r. 2015 také zastává funkci proděkana pro legislativu a  právní agendu.  

 Z doložených podkladů se podává, že uchazeč se v pedagogické oblasti  věnuje  výuce  

spektra předmětů  v rámci správního práva,  a to jak v oblasti teorie správního práva a správního 

práva hmotného, tak i v oblasti správního práva procesního, a speciálně se dále zaměřuje také 

na problematiku přezkumných režimu ve vztahu k rozhodnutím správních orgánů,  na 

problematiku stavebního práva,   a také na problematiku  aplikovaného správního práva ve 

spojení s právem sociálního zabezpečení.   

U vyučovaných předmětů  je přitom třeba zmínit, že vlastní výuku  zabezpečuje  ve 

všech formách vysokoškolského studia, tj. jak ve studiu bakalářském, tak dále zejména  ve 

studiu magisterském, a poté rovněž  ve studiu doktorandském. Převážná většina  těchto 

předmětů je zabezpečována ve studijním programu „Právo“, vedle toho uchazeč zabezpečuje 

výuku správního práva i ve studijním programu „Ekonomie a právo“.   V rámci výuky se podílí 

na přednáškách, vede semináře,  a realizuje konzultace, a to včetně praktických forem výuky 

(tzv. klinické předměty). Taktéž vykonává i postupové zkoušky.  Přitom jeden z předmětů 

zabezpečuje i v angličtině. (Základy  správního práva a veřejné správy ve Slovenské republice).   

Dále vede a oponuje diplomové a rigorózní práce, a stejně tak i disertační práce v rámci 



doktorandského studia. V  pedagogické činnosti ve značné míře využívá  poznatků a výsledků 

z vlastní vědecko-výzkumné činnosti a stejně tak i poznatků z veřejnosprávní praxe,  jakož i 

poznatků z  judikatury správního soudnictví a  ústavního soudnictví.  Je také autorem či 

spoluautorem při výuce používané studijní literatury. 

 Ve své veškeré pedagogické činnosti uchazeč přitom, jak již ostatně bylo  zmíněno, ve 

značné míře čerpá z  poznatků a výsledků vlastní vědecko-výzkumné činnosti, v níž věnuje   

pozornost širšímu spektru témat a institutů správního práva a jeho vědy.  To potom činil či činí 

jak v rámci řešitelského zapojení do vícerých vědecko-výzkumných projektů, tak potom i 

v rámci své průběžné  odborné publikační činnosti, aktivního vystupování na vědeckých 

konferencích  a dalších plnění, mj. i ve spojení s předchozím vlastním kvalifikačním růstem.  

Takto byl uchazeč v minulosti   jmenovitě zapojen do řešení  osmi úspěšně ukončených 

grantových úkolů (VEGA, APVV, projekty financované ze strukturálních fondů EU) jako 

spoluřešitel, a dále je aktuálně zapojen dvou  probíhajících  grantových úkolů, a to v jednom 

případě jako odpovědný řešitel (APVV), a ve druhém případě jako spoluřešitel (APVV).  

Ve své další  vědecko-výzkumné činnosti, tzn. vedle projektového zapojení,  se uchazeč 

výrazně prezentuje ve své činnosti publikační, a to ať již ve výlučném autorství, nebo ve 

spoluautorství. Tato uchazečova činnost  je neobyčejně rozsáhlá, a rámcově vyjádřeno, vedle 

literatury učebnicové zahrnuje nejrůznější vědecká pojednání, odborné publikace i  příspěvky 

s využitím v právní praxi, a to jak v literární produkci tzv. domácí, tak i v literární produkci 

v zahraničí.  Souhrnně také poznamenávám, že uchazeč rovněž  průběžně, a to  takřka 

pravidelně,  aktivně vystupuje se svými příspěvky na četných domácích i zahraničních 

odborných konferencích, z nichž na mnohých jsem  osobně rovněž byl účasten, a mohu 

konstatovat, že jeho vystoupení byla vždy velmi fundovaná. Předmětné příspěvky jsou přitom  

doložitelně publikovány  ve sbornících z těchto odborných či  vědeckých konferencí. O úrovni 

a dopadu  publikační činnosti uchazeče ostatně svědčí i doložená četnost ohlasů na tyto 

publikační výstupy, která značně překračuje i stanovené požadavky v tomto směru právě 

potřeby inauguračního řízení. 

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

současně  podtrhnout, předávání poznatků  doktorandům, které uchazeč vedl nebo vede.  

V současné době pod vedením uchazeče doktorandské studium úspěšně ukončil  jeden  

doktorand, a v aktivním studiu uchazeč aktuálně vede další tři  doktorandy po dizertační 

zkoušce.  

 Poznamenat je třeba také tu skutečnost, že poté, co uchazeč sám úspěšně habilitoval, je 

opakovaně oslovován a zapojován také jako člen komisí či oponent v doktorandském studiu, 

popř. jako oponent v habilitačních řízeních,  i mimo domovskou právnickou fakultu,  a to, jak 

je mi osobně známo, i v České republice. Jeho působení v tomto směru je,  díky jeho odborné 

erudici, vnímáno jako velice kvalifikované.   

Pro celkové zaměření jeho vědecko-výzkumné činnosti potom  platí,  jak ostatně  již 

bylo výše zmíněno, že je  úzce propojené s  jeho pedagogickým působením a dosahované 



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

výuku zabezpečuje.  

Pro dokreslení profesně odborného profilu uchazeče je třeba poukázat i na jeho 

odborné pracovní působení v organizační struktuře fakulty. Vedle toho, že od r. 2015 zastává 

funkci proděkana pro legislativu a právní agendu, je od téhož roku také členem Vědecké rady 

Právnické fakulty Univerzity Komenského, a od r. 2016 je potom rovněž předsedou Rady 

ŠVOČ Právnické fakulty Univerzity Komenského.     

Uchazeč má dlouhodobě také významné kontakty s externí  praxí. Tak se nabízí uvést 

zejména, že uchazeč je od r. 2015 členem Terminologické komise Bezpečnostní rady SR,  od 

r. 2016 členem rozkladové komise Úřadu pro veřejné zakázky,  od r. 2018 členem rozkladové 

komise Ministerstva obrany SR, a od r. 2020 členem Legislativní komise  Ústavněprávního 

výboru NR SR. 

Pokud jde o osobnostní profil uchazeče,  mohu konstatovat, a rád tak činím, že jej 

vnímám jako pracovitého, svědomitého a skromného, 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 je uznávanou  

osobností ve svém oboru.     

V oponentském posudku se také ještě musím výslovněji vyjádřit k naplnění kritérií pro 

splnění podmínek k získání vědecko-pedagogického titulu profesor tak, jak s nimi počítají 

platné interní předpisy Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, jakož i platné 

interní právní předpisy Univerzity Komenského v Bratislavě.  

Jejich podrobné vyhodnocení je především úkolem  dané inaugurační komise, nicméně 

i tak alespoň po prostudování příslušných podkladů rámcově  k naplnění stanovených kritérií 

konstatuji: .   

 

Ad.  Prokázání a naplnění požadavků na pedagogickou praxi 

Platné interní předpisy (čl. 6 kritérií fakulty) k pedagogické praxi pro získání vědecko-

pedagogického titulu profesor vyžadují pedagogické působení v rozsahu 50 % normativu 

daného času kontaktní výuky  nejméně tři roky od získání titulu docent ve studijním oboru právo 

nebo v příbuzném studijním oboru. Uchazeč musí prokázat, že pravidelně vedl přednášky, 

semináře, závěrečné práce, školí doktorandy, a je  autorem studijní literatury.    

Z obsahu podkladů plyne, že uchazeč je v zaměstnaneckém poměru na PrF UK 

v Bratislavě od 1.10.2008, přičemž od 21.12.2016 působí jako docent v rozsahu 100 % 

týdenního pracovního času.  

Přitom v dosavadním působení v pozici docenta zabezpečoval nebo zabezpečuje  

v různých kombinacích  

- povinné předměty v bakalářském studijním programu „právo“  (Správní právo 

hmotné, Správní právo procesní), a to jak vybraných přednášek tak seminářů, v denní 

i externí formě studia, včetně konání postupových zkoušek.    



- povinné předměty v magisterském studijním prorgamu „právo“ (Aplikované správní 

právo a právo sociálního zabezpečení, Dokazování), s vedením seminářů v denní 

formě studia, včetně průběžného hodnocení studia  

- povinné předměty  v bakalářském  studijním programu „ekonomie a právo“ 

(Správní právo 1), s vedením seminářů v denní formě studia, včetně konání 

postupových zkoušek  

- výběrové předměty v bakalářském studijním programu „právo“ (Stavební právo), 

s vedením přednášek i seminářů v denní formě studia a s uskutečňováním 

konzultačních soustředění  v externí formě studia, včetně průběžného hodnocení 

studia (jako výběrový předmět do r. 2019), a dále (Fundamentals of Administrative 

Law and of Public Administration in the Slovak Republic v angličtině,  s vedením 

výběrových přednášek i seminářů v denní formě studia, včetně průběžného 

hodnocení 

- povinně volitelné předměty  v bakalářském studijním programu „právo“ (Stavební 

právo), s vedením přednášek i seminářů v denní formě studia a s uskutečňováním 

konzultačních soustředění  v externí formě studia, včetně průběžného hodnocení 

studia (jako povinně volitelný předmětod r. 2019) 

- výběrové předměty v magisterském studijním programu „právo“ 

(Administrativněprávní praktikum I, Administrativněprávní praktikum II), klinické 

předměty s vedením seminářů v denní formě studia, včetně průběžného hodnocení 

studia 

Současně je třeba poznamenat, že ještě před získáním titulu docent uchazeč taktéž 

zabezpečoval vícero správně právních předmětů v bakalářském studijním programu „právo“. 

Uchazeč od získání titulu docent vedl celkem  24 bakalářských závěrečných a 10 

diplomových prací z oblasti správního práva; ke dni podání žádosti vede 8 bakalářských a 1 

diplomovou práci.  

Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že uchazeč předepisované kritérium 

požadavků na pedagogickou praxi splňuje a v určitém rozsahu i překračuje.  

 

Ad.  Prokázání a naplnění požadavků na publikační činnost 

Platné interní předpisy (čl. 7 kritérií fakulty) k publikační činnosti  pro získání vědecko-

pedagogického titulu profesor vyžadují  

-    autorství jedné vědecké monografie (kategorie EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) 

vydané v domácím  nebo zahraničním  vydavateľství,  s vědeckým přínnosem v 

oboru 

           -    autorství 

  - buď čtyřiceti pěti  původních vědeckých prací v periodicích (kategorie 

EPC:   ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčních 

sbornících (kategorie EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčních sbornících 

(kategorie EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho nejméně pět v zahraničních 

časopisech nebo sbornících  

  - nebo jedné původní vědecké práce uveřejněné v karentovaném 

časopisu,  nebo dvou vědeckých   prací v zahraničních  anebo domácích časopisech   

registrovaných   v databázích Web of Science nebo SCOPUS  a třiceti pěti původních 

vědeckých prací v periodicích  v periodicích (kategoriea EPC: ADC, ADD, ADE, 



ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčních sbornících (kategorie EPC: 

AEC, AED)  a v recenzovaných  konferenčních sbornících  (kategorie EPC: AFA, 

AFB, AFC, AFD), z toho nejméně  pět  v zahraničních  časopisech anebo 

sbornících  

- autorství aspoň jedné vysokoškolské učebnice (kategórie EPC: ACA, ACB) alebo dvou 

skript nebo učebních textů   (kategorie   EPC:   BCI,   BCK).   Souhrnný    rozsah   

stran  v kategoriích vysokoškolských učebnic či skript je minimálně 10 AH 

 

Z výstupů v publikační činnosti se na získání titulu profesor vyžaduje autorství tří 

vědeckých publikací kategorie atributu výstupů A Akreditační komise.  

 Z předloženého seznamu publikační činnosti ke dni podání žádosti  vyplynul celkový 

počet evidovaných 89 záznamů, se zastoupením napříč požadovanými kategoriemi.  

   Uchazeč publikoval 1 vědeckou monografii v oblasti správního práva /AAB01/ a 3 

studie charakteru vědecké monografie v oblasti správního práva (1 studii charakteru vědecké 

monografie v časopisech a sbornících  vydanou v zahraničním vydavatelství /ABA01/ a 2 

studie  charakteru vědecké monografie v časopisech a sbornících vydané v domácích 

vydavatelstvích /ABB01 a ABB02/). 

Uchazeč publikoval kromě uvedené vědecké monografie a studií charakteru vědecké 

monografie  53 původních vědeckých prací z oboru správní právo: ABD01, ADE01, ADE02, 

ADF01-ADF03, AEC01-AEC08, AED01-AED06, AFC01-AFC08, AFD01-AFD25. Z nich je  

18 publikovaných v zahraničních vydavatelstvích  (ADE01, ADE02, AEC01-AEC08, AFC01-

AFC08). 

Uchazeč je spoluautorem 3 vysokoškolských učebnic (ACB01 - ACB03),  vydaných 

v domácích vydavatelstvích a autorem, resp. spoluautorem dalších kapitol ve vysokoškolských 

učebnicích vydaných v zahraničních (ACC01) a domácích vydavatelstvích (ACD01 – ACD06). 

Souhrnný rozsah publikačních výstupů kategorií ACB, ACC a ACD publikovaných uchazečem 

jako autorem, či připadajícím na něj jako spoluautora  je 21,5 AH. 

Z výstupů v publikační činnosti na získání titulu profesor uchazeč splnil autorství  pěti 

vědeckých publikací kategorie atributu výstupů A Akreditační komise.  

Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že uchazeč předepisované kritérium 

požadavků na publikační činnost  splňuje a v určitém rozsahu i překračuje.  

 

 

Ad.  Prokázání a naplnění požadavků na ohlasy na publikační činnost 

Platné interní předpisy (čl. 8 kritérií fakulty) k ohlasům na publikační činnost  pro 

získání vědecko-pedagogického titulu profesor vyžadují minimálně 35 ohlasů (citací a recenzí), 

z toho  5 zahraničních.  

Z výpisu z univerzitní databáze  vypracovaného Akademickou knihovnou PrF UK 

v Bratislavě plyne, že je zde na publikace uchazeče zaznamenáno 339 ohlasů, z toho 337 citací 

(84 v zahraničních publikacích, 253 v domácích publikacích) a 2 recenze (1 zahraniční a 1 

domácí). 



 

Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že uchazeč předepisované kritérium 

požadavků na ohlasy na publikační činnost  nejen splňuje,  ale i několikanásobně  překračuje.  

 

Ad.  Prokázání a naplnění požadavků  na „vědeckou školu“  

Platné interní předpisy (čl. 9 kritérií fakulty) k naplnění požadavků na vědeckou školu 

pro získání vědecko-pedagogického titulu profesor vyžadují, aby uchazeč  vychoval nejméně 

jednoho doktoranda, kterému byl udělen titul Ph.D. (CSc.), a zároveň školí alespoň jednoho 

dalšího doktoranda v daném anebo příbuzném oboru, který již má vykonanou dizertační 

zkoušku.   

Z inauguračního spisu vyplývá, že uchazeč vychoval 1 doktoranda (JUDr. Matúš 

Mesarčík, PhD., LL.M.), kterému byl udělen titul Ph.D.), kromě toho školí další tři 

doktorandy, kteří  vykonali dizertační zkoušku (JUDr. Matúš Drotár, Mgr. Viera Jakušová, 

JUDr. Milan Sklenár). 

Uchazeč tak požadavek na „vědeckou školu“  také splnil a do určité míry také překročil. 

 

Ad.  Prokázání a naplnění požadavků  na  řešení grantových úkolů 

Platné interní předpisy (čl. 10 kritérií fakulty) k naplnění požadavků na řešení 

grantových úkolů  pro získání vědecko-pedagogického titulu profesor vyžadují, aby uchazeč  

byl řešitelem nebo spoluřešitelem  minimálně  

- dvou ukončených grantových úkolů, nebo 

- jednoho ukončeného  a jednoho probíhajícího grantového úkolu, nebo 

- dvou probíhajících grantových úkolů 

Pro tyto účely se za grantový úkol nepočítají grantové úkoly vysoké školy.  

Z podkladů  vyplývá, že se uchazeč podílel na řešení 8 úspěšně ukončených grantových 

úkolů VEGA, APVV (financovaných ze strukturálních fondů EU) jako spoluřešitel, a dále se 

účastní 1 probíhajícícho grantového úkolu jako zodpovědný řešitel (APVV) a  1 probíhajícího 

grantového úkolu jako řešitel (APVV).  

Uchazeč tak požadavek na „řešení grantových úkolů“  také splnil a  překročil. 

 

Ad.  Posouzení  mezinárodní úrovně uchazeče o titul profesor 

Platné interní předpisy (čl. 11 kritérií fakulty) k naplnění požadavků pro posouzení 

mezinárodní úrovně uchazeče o titul profesor pro získání vědecko-pedagogického titulu 

profesor vyžadují, aby uchazeč  předložil seznam jmen nejméně  5 významných odborníků ze 

zahraničí, z toho tří  z jiných států než z ČR, kteří posoudí kvalitativní stránku jeho publikací.  

Současně s takto předloženým návrhem má uchazeč přiložit resumé svých 

nejvýznamnějších vědeckých publikací v angličtině. 

Uchazeč požadovaný  seznam jmen v dané struktuře předložil, a stejně tak přiložil 

některé své odborné či vědecké články s anglickým resumé.  

Uchazeč tak i  tento požadavek splnil.  



 

Závěr:  

 Na základě posouzení doložených podkladů a celkového  hodnocení  pedagogické, 

vědecko-výzkumné a publikační činnosti doc.Mgr. Jána Škrobáka,   Ph.D., mohu konstatovat, 

že uchazeč podle mého názoru splňuje všechna kriteria pro řízení o jmenování profesorem 

v oboru  „správní právo“. Vysoká odborná erudovanost, pedagogické zkušenosti a kvality, 

uznání ze strany odborné  veřejnosti, jakož i osobnostní vlastnosti uchazeče, po mém soudu  

jednoznačně  potvrzují,   že  je vyzrálým vysokoškolským pedagogem  s  prokazatelnými a 

nezpochybnitelnými výsledky.     

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

Univerzity Komenského v Bratislavě  navrženo  přiznat uchazeči doc.Mgr. Jánu Škrobákovi, 

Ph.D.,  vědecko-pedagogický titul  „profesor“ v oboru „správní právo“.   

 

 

V Brně dne  14. března  2022                                                           Prof.JUDr. Petr Průcha, CSc.  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


