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Oponentský posudok k inauguračnému konaniu  

doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. 

 

Posudzovať prácu iných je vždy mimoriadne ťažká a zodpovedná úloha – avšak 

posudzovať kolegov, s ktorými ste prakticky v dennodennom kontakte, je úloha spravidla priam 

neriešiteľná. V tomto prípade však mám výhodu, ktorá spočíva priamo v osobe pani docentky 

Smyčkovej. Keďže sa venujeme podobným výskumným otázkam, viem, že je 

neoddiskutovateľným faktom, preniknutie jej  vedeckej erudície i do širších právnovedných 

súvislostí, čo ostatne považujem za conditioi sine qua non. (Budúci) profesor alebo profesorka 

v odbore právo si má nevyhnutne nárokovať pozornosť celej akademickej, no i spoločenskej 

obce a praxe. To v tomto prípade splnené je, a existuje rozumný predpoklad, že tomu tak bude 

i naďalej – narážam na časy nedávne, kedy sa dosiahnutie profesorského titulu často (isteže nie 

vždy) považovalo za priepustku na ničnerobenie a „zotrvávanie na sláve“. Domnievam sa, že 

pani v osobe pani docentky máme záruku, že ešte dlhý čas bude obohacovať slovenskú, no 

isteže nielen slovenskú, právnu vedu. 

Predložený zoznam požadovaných kritérií, a spôsob jeho vyhodnocovania zo strany 

inaugurantky, je síce obligatórnym, no pre zainteresovaného vari aj zbytočným formálnym 

ukazovateľom „profesorskej spôsobilosti“. Aby sme však urobili za dosť formálnej stránke 

posudzovania: pani docentka Smyčková v plnej miere spĺňa stanovené fakultné kritériá na 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ba v mnohých ukazovateľoch ich výrazne 

prekračuje (čo tiež nebýva úplne bežným javom, pokiaľ mám možnosť to pozorovať). 

V pedagogickej oblasti pôsobila či pôsobí inaugurantka vo všetkých stupňoch i 

metódach výučby, pravidelne školila a školí množstvo kvalifikačných prác na rôznych 

stupňoch, je rovnako aktívnou školiteľkou v doktorandskom stupni štúdia. Z počutia i vlastnej 

dávnej skúsenosti rovnako viem, že je obľúbeným a zanieteným pedagógom. Ak mám byť 

osobný (vari môžem, nech mi je odpustené), pani docentka Smyčková patrí k tým vzácnym 

ľuďom, ktorí vo Vás zanechajú hlbokú stopu na celý život. Jej zanietenie, ochota, erudícia a 



  

nad tým všetkým nefalšovaná ľudskosť, to sú atribúty, ktoré Romanu Smyčkovú charakterizujú 

z môjho pohľadu vari najviac. 

 Profesor či profesorka má byť zanieteným ambasádorom svojho odboru, no nielen 

svojho – má byť ambasádorom kultivovanosti, vzdelanosti, kritického myslenia a vedeckej 

racionality. S potešením konštatujem, že podľa všetkých dostupných informácií, ako aj z mojich 

osobných skúseností môžem disponibilitu týmito vlastnosťami u inaugurantky s plnou 

vážnosťou osvedčiť. 

Uvedené, mutatis mutandis, platí aj o vedeckom pôsobení pani docentky. Jej usilovná, 

trpezlivá a precízna vedecká práca zrela ako víno, a dnes sa inaugurantka radí k tým 

najpoprednejším odborníkom na civilný proces, predovšetkým a osobitne na oblasť 

mimosporových konaní vo všetkých segmentoch rozmanitosti tohto právneho odvetvia. 

Rovnako počet citácii a iných ohlasov na jej prácu svedčí o veľkom záujme a vedeckej 

diskusii, ktorú je spôsobilá vyvolať svojimi prácami. Ich počet svedčí o jej vytrvalosti a 

spôsobilosti vyvolať diskusiu širšiu, než len lokálnu. To všetko svedčí o vysokej erudícii, a tým 

i o pripravenosti pani docentky Smyčkovej byť reprezentatívnou nositeľkou vedecko-

pedagogického titulu profesorky v odbore právo. 

Pre mňa, ako jej kolegu a priateľa, je pani docentka profesorkou už dávno – ak byť 

profesorom znamená byť naslovovzatým odborníkom, rešpektovanou osobnosťou, skvelým 

pedagógom a ambasádorom slušnosti, korektnosti a poctivosti. 

Rád konštatujem, že Romana Smyčková je vyzretou vedeckou osobnosťou, spôsobilou 

a zanietenou pedagogičkou s morálnymi vlastnosťami, ktorými profesorka v odbore právo 

disponovať má a musí. S potešením konštatujem, že inaugurantka splnila všetky formálne, no i 

nepísané podmienky na to, aby sa úspešne uchádzala o titul „profesorka“. Preto s plnou 

zodpovednosťou 

odporúčam 

udeliť pani docentke po splnení všetkých preskripcií vedecko-pedagogický titul 

„profesor“, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.11.). 

 

V Bratislave dňa 15. júna 2021 


