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Oponentní posudek na inaugurační spis  

ve jmenovacím řízení za profesora 

Doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě  

v oboru 3.4.8.  mezinárodní právo 

 

 Oponent zde určený   byl takto oponentem jmenován dopisem  děkana 

Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě ze dne 26.9. 2018, a to na 

základě usnesení Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislavě ze dne 25.9.2018. Oponent toto pověření přijal a předkládá takto 

objektivní a nepodujatý posudek na inaugurační spis, jak je přípisem děkana 

požadováno. 

1.  Posouzení univerzitní pedagogické praxe inauguranta spojené s oborem 

inaugurace 

 Kandidát inauguračního řízení, jak vyplývá z inauguračního spisu, je v 

zásadě od roku 2002, a to  bez přestávek, spojen do současnosti s výukou na 

slovenských univerzitách v Banské Bystrici, v Bratislavě a Panevropské vysoké 

škole práva v Bratislavě. V současné době je členem Katedry mezinárodního práva 

Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.  Oborové a předmětové, 

respektive výukově předmětové  zaměření přednášek (a seminářů)   kandidáta se 

týká oborů mezinárodního práva veřejného, mezinárodního práva soukromého, 

evropského práva s dominancí na právní systém Evropské unie  a dále i práva 
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ústavního (Slovenské republiky).   

2. Zhodnocení vědecko kreativní činnosti a jejích výsledků ve vztahu k oboru 

inaugurace z hlediska publikační a konferenční aktivity kandidáta inaugurace 

 Z profesního životopisu  kandidáta , jakož i  ze seznamu publikační činnosti 

vyplývá, že v rámci  vědecko monografických výstupů, převažují  výstupy 

vědeckého, vědecko pedagogického, pedagogického a časopiseckého charakteru, 

vysokoškolské učebnice, a dále pak publikované příspěvky na zahraničních, resp. 

na domácích konferencích. Uvedenou a v inauguračním spisu konkrétně doloženou 

publikační aktivitu kandidáta lze hodnotit velmi pozitivně, a to s důrazem na 

výstupy katalogizované jako AAB, ABB, ABD a ADE (viz Zoznam publikačnej 

činnosti) v pozici charakteru vědeckých prací. 

 Kandidát inaugurace neopomněl sledovat i záměr konferenčních aktivit, 

přičemž se zúčastnil mnoha domácích a zahraničních konferencí, a to většinou s 

následně publikovaným příspěvkem. 

 Citační ohlasy na vědecké výstupy kandidáta lze považovat za adekvátní a v 

určitých ohledech i nadstandartní. 

 Kandidát inaugurace úspěšně vedl (s ukončením) a vede celkově 5 

doktorandů (tedy sumárně ukončené a současné). 

3. Zhodnocení stěžejního přínosu vědecko odborné kreativity kandidáta 

inaugurace   

 Kandidát inaugurace  se kontinuálně zabývá oborem inaugurace jak v 

oblastech vědecko teoretické tak i pedagogické. I přes předmětovou mnohočetnost 

tématiky publikační a konferenční, se doc. M. Slašťan jednoznačně tvůrčím 

způsobem zaměřuje na rozvoj pojetí práva Evropské unie a jeho vztahu k ústavním 
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systémů členských států.  Z hlediska obsahového tak lze  konstatovat, že v 

celkovém výstupovém portfoliu tvorby inauguranta dominuje  problematika pojetí 

právních základů Evropské unie, a to se zřetelem na koncept primárního a 

sekundárního práva Evropské unie. Oponent spatřuje předmětovou přínosnost 

kandidáta i v tom, že inaugurant  analyzuje  teoretické i praktické vertikální vztahy 

unijního právního systému a ústavního (právního) systému Slovenské republiky. I 

v tomto smyslu lze vyzdvihnout doktrinární přínosnost jeho tvorby k evropské 

ústavněprávní komparatistice. To ostatně inaugurant prokázal již v publikaci 

Encyklopedie ústavního práva z roku 2007,  a to právě s vědeckými hesly 

týkajícími se primárního a sekundárního práva Evropské unie, jíž měl tu čest (zde) 

oponent koncipovat, vést a redigovat. Teoretické zaměření i vědeckou průkaznost 

tvůrčích činností kandidáta pak oponent spatřuje  i v přínosu kandidáta ve vztahu k 

soudní moci v Evropské unii, jakož i efektivnosti soudní ochrany (členských států) 

především před správními akty orgánů Evropské unie.  

 V širším interdisciplinárním kontextu se inaugurant zabýval taktéž 

vybranými ústavněprávními otázkami soudní moci na Slovensku, volbami soudců 

Ústavního soudu, jakož i disciplinární odpovědností soudců. 

 V dílčím zde závěru lze zejména pozitivně  zhodnotit velmi výrazné přispění 

kandidáta inaugurace k vědeckému výkladu vztahu unijního práva a ústavního 

práva členského státu. Při vědomí, že takto jde o „střetnutí“ dvou typů (zcela 

odlišných) suverenit, je každé bádání v tomto směru velmi podnětné a ocenění 

hodné. Právo Evropské unie a v zásadě i Evropská unie samotná v současnosti 

osciluje mezi instituty, normami, dělbou působnosti, apod. odvětví mezinárodního 

práva a ústavního práva, a i doktrína  ústavního práva srovnávacího i teoretické 

státovědy  se netají tím, že řadu institucionálních a právních aspektů Evropské unie  

posuzuje jako quasiústavní. 
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 V souvislosti s přípravou obhajoby tak lze kandidátovi navrhnout  stručné 

shrnutí  vlastního pojetí vztahu mezinárodněprávní suverenity Evropské unie a 

klasické, byť členstvím modifikované, ústavní suverenity členských států. 

4. Výrokový závěr k inauguračnímu spisu se zřetelem na celkové zhodnocení 

vědecko odborné kapacity kandidáta inaugurace 

 Shrnující hodnocení   vědecko pedagogického působení a vědeckého profilu 

doc.  M. Slašťana jako kandidáta inaugurace v tomto řízení  vychází z výše 

uvedených a dílčím způsobem již vyřčených konstatací. Kandidát profesorské 

inaugurace  spojuje dosavadní celokariérní akademické univerzitní, publikačně 

vědecké i prakticko funkční působení  s oborem mezinárodního práva, a v tom 

kontextu zejména práva Unijního, jakož i s průnikovými aspekty práva ústavního. 

Jak ve sféře vědecko tvůrčí, tak ve sféře univerzitně akademické  se jedná o 

výraznou osobnost moderní současné slovenské a evropské právní vědy. 

 Ve smyslu v předchozím uvedeného tak oponent doporučuje, aby po 

úspěšném ukončení jmenovacího řízení, byl inaugurant, doc. JUDr. PhDr. 

Miroslav Slašťan, PhD., jmenován profesorem ve studijním oboru 3.4.8. 

mezinárodní právo. 

 

V Praze dne  10.10.2018 

 

Prof. et Doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. 

vedoucí Katedry právních disciplín a veřejné správy 

Metropolitní univerzita v Praze 


