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 Paní docentku osobně znám prakticky od jejího nástupu na Právnickou fakultu UK v 

Bratislavě ze setkávání našich kateder a po roce 1990 i z mnoha společných konferencí 

týkajících se rodinného práva. V osobě paní docentky se spojuje jak odbornost v civilním 

procesu tak i v oblasti rodinného práva, protože rodinné právo je v mnohém na procesu 

závislé (zejména pokud jde o nesporné řízení).  

O vědecké erudici a dlouhodobém působení v těchto oborech svědčí i množství 

publikovaných prací, které v mnohém přesahuje požadavky nastavené Univerzitou 

Komenského v Bratislavě. Velice oceňuji mimo jiné  množství citací jejich prací a další ohlasy 

svědčící o velkém zájmu a vědecké diskusi, kterou je způsobilá vyvolat svými pracemi, a to 

citací i v renomovaných zahraničích  Jestliže minimalistický požadavek  na ohlasy (citace a 

recenze) je 35, z toho 5 zahraničních citací, tak paní docentka těchto citací má celkem 438, 

z toho 112 v zahraničí. Samozřejmě citace mohou být různé (od výroku “autor se mýlí, 

jestliže tvrdí, že….“, případně mnohem decentněji vyjádřeno „s názorem autora se 

neztotožňuji, protože….“).  Musím konstatovat, že jsem se s takovou citací některé z prací 

paní docentky nikdy nesetkala…. Stejně tak na konferencích, kde jsme se spolu potkaly, její 

příspěvek  vždy vyvolával diskusi, rozhodně však nevyvolával důrazné kritické poznámky. 

Paní docentka má velmi kultivovaný styl vyjadřování jak v písemné, tak i v ústní 

podobě. Dokáže své posluchače zaujmout a domnívám se (ač jsem nebyla očitým svědkem), 

že jí studenti na přednáškách či v seminářích rozhodně nezívají a nepodřimují…. 

 Ráda konstatuji, že paní docentka je vyzrálou vědeckou osobností, s morálními 

vlastnostmi, jaké profesorka v oboru právo mít musí. 

 Podle mého názoru paní docentka v plné míře splňuje všechny požadavky na to, aby 

se úspěšně ucházela o titul „profesorka“. Velice proto  

 

doporučuji 

udělit paní doc.JUDr. Romaně Smyčkové, PhD po provedeném řízení vědecko-pedagogický 

titul „profesor“ v oboru občanské právo. 

 

 

V Olomouci dne 16.6.2021 

 

Prof. JUDr.Milana Hrušáková, CSc              Právnická fakulta UP Olomouc 


