
Oponentský posudek ve jmenovacím řízení na profesora doc. JUDr. PhDr. 

Miroslava Slašťana, PhD. v oboru 3.4.8. medzinárodné právo 

 

Mým úkolem v roli oponenta ve jmenovacím řízení, jíž jsem byl pověřen dne 26.9.2018 

jmenovacím dekretem předsedy VR PraF UK v Bratislavě doc. JUDr. Eduarda Burdy, 

PhD., je posoudit působení a dílo doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. ve smyslu 

požadavků PraF UK na jmenování profesorem. 

 

Tento oponentní posudek je vypracován podle předpisu 6/2013 - Zásady habilitačného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, a to jeho čl. 13 odst. 3. 

 

Vstupními informacemi pro posouzení vhodnosti žadatele na vedecko-pedagogický titul 

profesora byla dokumentace, kterou žadatel predložil pro své jmenovací ŕízení a 

dosavadní osobní kontakt oponenta s kandidátem. 

 

Návrh na jmenování doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. profesorem v oboru 

mezinárodní právo se opírá o dosažené výsledky kandidáta na poli pedagogickém a 

vědeckém. Předmětem tohoto posudku je tak posoudit kvantitu a kvalitu těchto výsledků, 

aby bylo možno jednoznačně stanovit, zda kandidát je natolik významnou osobností v 

oboru mezinárodního práva, aby mu bylo možno titul profesora udělit. 

 

Kromě předložené dokumentace jsem vycházel také z osobních zkušeností s působením 

uchazeče, kterého znám jako spoluúčastníka několika konferencí i z jeho pracovních 

návštěv Právnické fakulty MU v Brně (oponent a účastník obhajob kvalifikačních prací). 

Vycházel jsem i z vlastního hodnocení té části jeho díla, se kterou jsem se mohl seznámit. 

Dále posuzuji jednotlivé předepsané oblasti působení uchazeče, tedy jeho pedagogickou 

činnost, publikační činnost se zřetelem k ohlasům jeho díla a vědecko-výzkumnou činnost. 

 

Dosavadní pedagogická činnost kandidáta je natolik časově rozsáhlá, že může být 

považován nepochybně za zkušeného pedagoga s bohatou pedagogickou praxí. Ta má 

svůj počátek již v roce 2002 na Univerzitě Mateja Béla v Banské Bystrici. Pokračovala na 

Justičnej akadémii Slovenskej republiky a od roku 2010 po dobu šesti let na Paneurópskej 

vysokej škole v Bratislavě. Od roku 2016 vyučuje mezinárodní a evropské právo na 

Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.  



 

Celková doba vysokoškolské pedagogické činnosti kandidáta je tak 16 let a od získání 

titulu docent je to 5 let (oproti požadovaným 3 letům jako minima). Ze širšího oboru 

mezinárodní právo se kandidát specializoval na jeho oborové složky mezinárodní právo 

soukromé a zejména právo evropské. Vyučoval či vyučuje ve všech formách studia, tedy 

bakalářském, magisterském a doktorském. Působí rovněž ve všech formách výuky 

(cvičení, semináře, přednášky). Vedl a oponoval množství závěrečných kvalifikačních 

prací na všech stupních. 

 

V oblastech mezinárodní právo soukromé, ale zejména evropské právo vyučoval jak 

v předmětech základních (profilových), tak i v předmětech specializovaných, úzce 

zaměřených. Je, resp. byl školitelem pěti doktorandů, z nichž 3 již své studium úspěšně 

dokončili.  

 

Profesor by měl být rovněž autorem učebnic, nebo alespoň učebních pomůcek. Kandidát 

vykazuje celkem 5 učebnic a učebních pomůcek. Jeho rozsáhlá učebnice Právo EU 

(2012) je známá i v ČR.  

 

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti je možno dosažené výsledky kandidáta hodnotit 

následovně: 

 

Profesor by měl svou erudici prokázat především většími vědecko-výzkumnými pracemi, 

tedy monografiemi nebo podobnými významnějšími publikacemi. Kandidát vykazuje 3 

autorské nebo spoluautorské monografie vydané v tuzemsku, jakož i jednu účast na 

monografii vydané v zahraničí.  

 

Pokud jde o časopisecké články a příspěvky ve sbornících z konferencí, kandidát počtem 

vědeckých děl značně překračuje požadovaná kritéria (celkový počet 54). Je pro ně 

charakteristický tvůrčí přístup autora, což ostatně zejména v rychle se vyvíjejícím právu 

EU ani jinak není možné. Celkový tiskový rozsah těchto příspěvků sice podle mého názoru 

není rozhodující, nicméně stojí za zmínku, že kandidát vykazuje celkový tiskový objem 

těchto děl v objemu sedminásobku požadovaného rozsahu. Část publikačních výstupů 

byla publikována v zahraničí. 

 



Citace a ohlasy díla uchazeče rovněž překračují stanovené penzum. Citací v zahraničí je 

celkem 17, z toho 3 v publikacích registrovaných ve Web of Science nebo SCOPUSu. 

Citací domácích je celkem 88, z toho jedna v publikaci registrované ve Web of Science a 

SCOPUSu. Recenzí děl uchazeče bylo publikováno 5 v domácím odborném tisku. 

 

Vědecká grantová činnost. Uchazeč úspěšně ukončil 8 grantových úloh a v současnosti 

pracuje na dvou dalších.  

 

 

Celkový závěr oponenta 

 

Celkové hodnocení kandidáta vychází z toho, co bylo výše uvedeno, jakož i z osobních 

kontaktů oponenta s kandidátem. Doc. Slašťan je nesporně významným vysokoškolským 

pedagogem v oboru s velmi bohatou publikační a vědeckou činností. V oboru 

mezinárodního práva, a zejména v podoblasti evropského práva, se uchazeč stal 

renomovanou osobností a je takto znám i v ČR. Je možno ho bezpochyby považovat za 

důstojného reprezentanta oboru.  

 

Proto jednoznačně doporučuji, aby byl doc. Slašťan jmenován profesorem v oboru  

3.4.8. medzinárodné právo.  

 

 

V Brně dne 25.10.2018 

 

 

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. 

katedra mezinárodního a evropského práva 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

Česká republika 

 

 

 

 

 

 


