
Oponentský posudek 

 

ve jmenovacím řízení pro získání vědecko-pedagogického titulu profesor 

v oboru 3.4.2 teorie a dějiny státu a práva 

uchazeče doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, Ph.D. 

 

 

Doc. Turošík  se dlouhodobě a cílevědomě připravoval ke zvládnutí své specializace - 

římské právo, zároveň je třeba předeslat, až na dobu svého doktorského studia v Salzburgu, je 

celá jeho pedagogická i odborná kariéra spojena s právnickou fakultou Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici. Po absolvování právnické fakultě v Banskej Bystrici, na níž získal 

nejen titul doktora práv, ale na její Ekonomické fakultě také absolvoval inženýrské studium 

ve studijním programu Ekonomika veřejných služieb, započal v roce 2009 doktorské studium 

v oboru Römisches Rechr na právnické fakultě univerzity v Salzburgu u profesora Michaela 

Rainera, které úspěšně zakončil v roce 2013 a získal tak titul Dr. iur. Souběžně studoval ve 

stejném oboru v doktorském studijním programu na Fakultě práva Paneurópskej vysoké 

školy, kde jsem to potěšení být vedoucím je disertační práce, a získal zde titul Ph. D. V roce 

2017 se pak habilitoval na Právnické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě ve 

studijním oboru Teória dějiny štátu a práva. Své znalosti také průběžně doplňoval v rámci 

různých manažerských kurzů pořádaných pro vysokoškolské učitele. Rekapitulace zaměstnání 

doc. Turošíka je velmi snadná, protože od počátku působil na Katedře dějin státu a práva 

právnické fakulty v Banskej Bystrici. Zprvu jako asistent, pak odborný asistent a nyní jako 

docent, přičemž ji v letech 2014 – 2018 (souběžně s výkonem funkce proděkana) vedl a nyní 

působí jako děkan zmiňované fakulty. 

V rámci své pedagogické činnosti se nominant zaměřuje nejen na výuku římského 

práva, ale rovněž vyučuje církevní, konfesní právo a doktorandském studiu také předmět 

Římské právo a komparatistika. Zvláště je třeba zdůraznit, že římské právo vyučuje rovněž ve 

dvou jazykových mutacích jako povinně volitelné předměty, a to „Roman foundations of 

modern private law“ a „Römisches Recht mit Bezug auf das geltende Privatrecht.“ 

 Nedílnou součástí hodnocení každého uchazeče o profesorský titul je kromě jeho 

pedagogické činnosti (kterou naplnil, jak vyplývá z předložených materiálů, více než 

dostatečně), také jeho činnost vědecká, a to zejména v mezinárodním rozměru. Také v tomto 



případě je třeba konstatovat vysokou úroveň nominanta. V zahraničí publikoval tři 

monografie, a to „Darlehen und Verwahrung im römischen Recht und im modernen Recht“, 

„Záväzok v rímskom práve“ a „Kaufvertrag im römischen Recht und im modernen Recht“. 

K tomu se řadí jedna tuzemská monografie „Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-

predajnej zmluvy“. Kromě  mnoha dalších publikačních výstupů uchazeče je třeba v těchto 

souvislostech uvést učebnici římského práva v angličtině.  

Z uvedeného je patrné zejména to, že se uchazeč důsledně orientuje na problematiku 

římského závazkového práva, a to nejen v jeho „původní“ podobě.  Doc. Turošík se totiž 

dlouhodobě zabývá jeho dalšími osudy v moderních právních řádech, přičemž používá 

zejména komparativní metody. Důležitou skutečností vypovídající o osobnosti uchazeče je 

rovněž to, zda jsou jeho odborné práce reflektovány odbornou veřejností. Celkem uvádí 101 

ohlasů na odborné texty. Podle mých zkušeností se jedná o číslo více než dostatečné, zejména 

s přihlédnutím ke známé skutečnosti, že sledování citací v humanitních oborech, které 

nedisponují technickými možnostmi přírodovědných a lékařských oborů, je často dílem 

náhody.  

O vysoké odborné způsobilosti doc. Turošíka, stejně jako o tom, že uznávanou 

vědeckou osobností, vypovídají také další skutečnosti, nejenže se pravidelně a aktivně se 

účastní vědeckých konferencí, ale je také členem redakční rady následujících odborných 

časopisů: „Studia Prawnoustrojowe“ vydávaného univerzitou v Olsztynu, „Internetowy 

Przeglad Prawniczy TBS“ (UNI Kraków) a „Štát a právo“. Dále působí jako ředitel Slovak 

Legal Research Center in Law School of Nanjing Normal University a je člemem několika 

vědeckých rad právnických fakult (UK Bratislava, UNI Košice, UNI Trnava a UNI Banská 

Bystrica). Od roku je členem European Academy of Private Law.  

Po prozkoumání předložených materiálů a po celkovém zhodnocení pedagogické, 

vědeckovýzkumné a publikační činnosti uchazeče doporučuji, aby Vědecká rada Právnické 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě schválila návrh na doc. Dr. iur. JUDr. Ing. 

Michala Turošíka, Ph.D. profesorem v oboru 3.4.2 teorie a dějiny státu a práva. 

 

 

V Praze 30. 7. 2021 

 

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

katedra právních dějin  

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 


