Zápisnica
zo zasadnutia habilitačnej komisie vo veci habilitačného konania
o udelenie titulu docent JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
zo dňa 8. apríla 2015
Zasadanie habilitačnej komisie sa zišlo v súlade s odsekom 2 článku 3 Vnútorného
predpisu UK v Bratislave č. 16/2013, ktorý schválila Vedecká rada Univerzity Komenského v
Bratislave s účinnosťou od 1.apríla 2014 s názvom „Zásady habilitačného konania o udelenie
titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského
v Bratislave.“
Členov habilitačnej komisie na základe uznesenia Vedeckej rady UK v Bratislave,
Právnickej fakulty zo dňa 10. decembra 2014 vymenoval predseda VR, prof. JUDr. Pavol
Kubíček, CSc., ako habilitačnú komisiu pre konanie o udelenie titulu docent Mgr. Renáte
Veselej, Ph.D. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Zloženie habilitačnej
komisie: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., predseda; prof. JUDr. Jozef Klimko, Dr.Sc., člen
komisie; doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., člen komisie; doc. JUDr. Miriam Laclavíková,
PhD., členka komisie.
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na svojom zasadaní
dňa 10. decembra 2014 schválila aj tému habilitačnej práce s názvom: „Vybrané historické
zdroje současného rodinného práva“ a aj tému habilitačnej prednášky s názvom: „Zapomenuté
instituty rodinného práva.“
Programom tohto zasadania habilitačnej komisie sú dva zásadné body, ktoré jej ukladá
vyššie citované ustanovenie Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 16/2013 a to:
1.) Preskúmanie splnenia kritérií habilitačného konania
2.) Vypracovanie Stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty o splnení alebo nesplnení uchádzača za docenta kritérií za
docenta.
K bodu 1.)
Habilitačná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií habilitačného konania v tomto bode
vychádzala z dvoch záväzných interných noriem, Univerzity Komenského v Bratislave
a Právnickej fakulty UK a to: z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou
radou UK v Bratislave, „Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite
Komenského v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňom 1. apríla 2014, ďalej z jej právne
relevantnej normy s názvom: „Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré boli
prerokované vo Vedeckej rade Právnickej fakulty UK dňa 25.02.2014 a nadobudli platnosť

dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 3. marca
2014 a účinnosť dňa 01.04.2014.
Hodnotenie plnenia kritérií Právnickej fakulty UK :
Uchádzačka JUDr. Renata Veselá, Ph.D. vykonáva pedagogickú činnosť na Právnickej
fakulte Masarykovej univerzite v Brne od roku 1985, teda už tridsať rokov ako vysokoškolská
učiteľka na pozícií asistent, odborný asistent s akademickým titulom Ph.D. na Katedre
právnych dejín PF MU kontinuálne doteraz, t.j. do apríla 2015, termínu zasadania tejto
habilitačnej komisie. Pedagogicky zabezpečuje výučbu podľa normatívu daného času
kontaktnej výučby odborného asistenta. Realizuje kontinuálne už ôsmy rok komplexnú
pedagogickú prácu v dennej i externej forme štúdia so zameraním na výučbu povinného
predmetu „Rímske právo“ a predmetu „Dejiny štátu a práva“. Náplňou komplexnej
pedagogickej práce uchádzačky sú najmä vybrané prednášky v týchto predmetoch, vedenie
seminárov (cvičení), vedenie diplomových a bakalárskych prác, ďalej tvorba študijnej
literatúry, učebníc a učebných textov z oblasti rímskeho práva a dejín práva a hodnotenie
a kontrola štúdia poslucháčov, ich skúšanie.
Pôsobí tiež ako členka rigoróznej, resp. odborovej komisie doktorského študijného
programu Dejiny práva a rímske právo. Je členkou Európskej spoločnosti pre právne dejiny
(The European Society for History of Law), domácej vedeckej spoločnosti.
Ako autorka a spoluautorka napísala a publikovala štyri skriptá a učebné texty z oblasti
rímskeho práva a právnych dejín.
Splnila tým (presnejšie aj prekročila) kritérium ustanovené v článku 3, písmeno c)
citovaných kritérií fakulty - autorstvo skrípt alebo učebných textov (BCI).
Hodnotiaci záver: uchádzačka splnila v plnom rozsahu kritériá na získanie titulu docent
podľa článku 2 (Pedagogická prax) „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor,“ v požiadavke na pedagogické
pôsobenie, vedeckopedagogické publikácie vysokoškolského učiteľa a pedagogickú prax.
Preskúmanie plnenia požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti :
Uchádzačka publikovala dve vedecké monografie (AAB – zaradené do tejto kategórie
v evidencii publikačnej činnosti) vydané v domácom nakladateľstve (t.j. v Českej republike).
Monografia s výlučným (100 %) autorstvom uchádzačky má názov: „Vybrané historické
zdroje současného rodinného práva“, Ostrava 2013, 177 strán, plus prílohy. Uvedená
monografia je súčasne habilitačnou prácou uchádzačky v tomto konaní. V druhej vedeckej
monografii s tromi spoluautormi, má uchádzačka 29 % podiel účasti a táto má názov:
„Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU“, Ostrava 2007, plus CD-Rom
(Právo).
2014) 31 (tridsaťjeden) vedeckých prác, pričom 10 (desať) z nich boli publikované
v zahraničí. Vedecké výstupy uchádzačky boli uverejnené ako kapitoly vo vedeckých

monografiách (ABC, ABD) ako vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch,
zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (ADE, AEC) a ako príspevky na
domácich vedeckých konferenciách (AFC). Kvalitu vedeckej práce a pôvodných vedeckých
prác uchádzačky preukazuje štatistika ohlasov na jej práce, 8 (osem) z nich sú citácie
v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch a 20 (dvadsať) citácií má
pôvod v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch.
Podľa článku 3 „Kritérií Právnickej fakulty na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ – je pre úspešné uchádzanie sa o habilitáciu
predpísané autorstvo jednej vedeckej monografie v domácom alebo zahraničnom
vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore. Ďalej autorstvo dvadsiatich
pôvodných vedeckých prác, z toho najmenej tri uverejnené v zahraničných časopisoch alebo
zborníkoch.
Uchádzačka spĺňa požiadavku na autorstvo jednej vedeckej monografie vydanej
v domácom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore. Dané kritérium
prekročila o jednu ďalšiu monografiu, ktorej je spoluautorkou. Súčasne je autorkou (100 %)
kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD)
a spoluautorkou (30 %) kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (ABC). Požiadavku kritérií na získanie titulu „docent“, ktorá určuje
autorstvo dvadsiatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách, splnila
uchádzačka v plnom rozsahu. Kritérium požadujúce tri pôvodné vedecké práce
publikované v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch uchádzačka nielen splnila, ale
i pomerne významne prekročila o 6 výstupov, z toho ide o dva výstupy v kategórii AEC
(vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch) a štyri príspevky na
zahraničných vedeckých konferenciách (kategória AFC).
Podľa článku 4 Kritérií Právnickej fakulty na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „docent“ – minimálna požiadavka na ohlasy (citácie
a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je pätnásť citácií na vedecké, pedagogické
a odborné publikácie uchádzača. Podľa výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií,
ktorú vedie, resp. vypracovala Knižnica Právnickej fakulty UK, je v tejto databáze
zaznamenaných 28 ohlasov, z toho je 20 citácií v domácich publikáciách a 20 citácií
v zahraničných publikáciách.
Uchádzačka splnila teda aj požiadavku na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej
činnosti, podľa Kritérií Právnickej fakulty UK, resp. viacnásobne splnenie tohto kritéria
prekročila.
Kritérium – Účasť na konferenciách a zahraničných pobytoch, určené článkom 5
citovaného vnútorného predpisu Právnickej fakulty – t.j. aktívna účasť na minimálne piatich
domácich vedeckých konferenciách a dvoch vedeckých konferenciách v zahraničí, splnila
uchádzačka svojou aktívnou účasťou na celkove 15 zahraničných vedeckých

konferenciách, sympóziách a seminároch, pričom jej príspevky boli publikované na 10
z nich.
Preukázala aktívnu účasť na 44 domácich vedeckých podujatiach, pričom všetky jej
príspevky na týchto vedeckých konferenciách boli publikované.
Požiadavku, aby vykonala študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole minimálne
v rozsahu 14 dní, uchádzačka takisto splnila a prekročila a to dvomi zahraničnými študijnými
a pracovnými pobytmi:
a) v roku 1992 študijným pobytom na Oxford University, University of Warwick,
University of Southamptom, vo Veľkej Britácii
b) v máji 1994 v USA, na študijnom pobytom (An Introduction to American Law and
Legal Education) – The John Marshall Law School, Chicago, Illinois.
ZÁVER:
Uchádzačka splnila podmienky schválené Vedeckou radou UK v Bratislave, Právnickej
fakulty a vo viacerých kategóriách prekročila všetky „Kritériá na získanie titulu „docent.“
Splnila a prekročila tieto kritériá podľa čl. 2 Pedagogická prax – vykonávala kontinuálne
a komplexne pedagogické pôsobenie v študijnom odbore, v ktorom sa uchádza o habilitáciu,
vrátane vypracovania učebných textov a skrípt.
Splnila kritériá na vedeckú produkciu, ktorá sa prejavila v rozsahu, obsahu a úrovni jej
publikačnej činnosti podľa článku 3 „Kritérií;“ ďalej podľa čl. 4 Ohlasy na publikačnú
činnosť; ďalej splnila kritériá podľa čl. 5 v kategórií účasť na konferenciách a zahraničných
pobytoch. Publikačnú činnosť obsahove zjednocuje problematika výskumu, ktorou je vývoj
súkromného práva, dejiny rodinného práva na území Čiech a Moravy a v Československej
republike.
Habilitačná komisia konštatuje splnenie kritériá na titul docenta v plnom rozsahu, vo
všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Plnenie viacerých podmienok uchádzačka
prekročila.
K bodu 2.)
STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE
HABILITÁCIU UCHÁDZAČOM ZA DOCENTA

O SPLNENÍ

KRITÉRIÍ

PRE

Podľa článku 20 Vnútorného predpisu UK č. 16/2013 „Zásady habilitačného konania
o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského
v Bratislave“ – vypracovala habilitačná komisia – vo veci habilitačného konania o udelenie
titulu docent JUDr. Renate Veselej, Ph.D. toto stanovisko.
Zoznam členov habilitačnej komisie : prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., predseda; prof. JUDr.
Jozef Klimko, DrSc., člen komisie; doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.; členka komisie;
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., člen komisie. Prezencia na rokovaní komisie je uvedená
v závere tohto stanoviska.

A.) – zoznam podkladov – habilitačná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe
nasledovných podkladov:
1.) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky,
resp. Vnútorného predpisu UK č. 16/2013);
2.) Osvedčených kópií dokladov: a) o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, získaní
akademického titulu; b) vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa, vrátane vedecko –
akademickej hodnosti Ph.D.;
3.) Prehľadu pedagogickej činnosti a prehľadu dosiahnutých výsledkov vo
výchovnovzdelávacej činnosti na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne,
podpísaného vedúcim Katedry právnych dejín;
4.) Zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v študijnom odbore
3.4.2.teória a dejiny štátu a práva s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z databázy
publikácií a citácií Univerzity Komenského. V zozname uchádzačka vyznačila päť
prác, ako aj päť ohlasov, ktoré sama pokladá za najvýznamnejšie. Odovzdala to
v písomnej forme ako aj na elektronickom médiu;
5.) Zoznamu ďalších pôvodných vedeckých, odborných prác, ktoré neboli uvedené
v databáze podľa predchádzajúceho bodu (bod. 4). V tomto zozname uchádzačka
uviedla správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách;
6.) Zoznamu účasti na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách a
seminároch; uchádzačka tu uviedla aj údaje o zahraničných študijných pobytoch,
vrátane potvrdenia o týchto pobytoch;
7.) Charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov, vypracovanej a podpísanej
uchádzačkou;
8.) Súboru všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých
a odborných prác v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, s uvedením
ich ohlasov; obe ako výpis z univerzitnej databázy (UK). Uchádzačka odovzdala kópie
svojich publikovaných prác s vyznačenými bibliografickými údajmi. Každá súčasť
súboru bola a je označená identifikačným kódom podľa zoznamu publikačnej činnosti,
ktorá je výpisom z univerzitnej databázy.
B.) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:
Habilitačná komisia si overila každý predložený podklad a konštatuje, že všetky sú
vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné.
Podklady, vypracované osobne uchádzačkou, sú ňou vlastnoručne podpísané
(životopis), charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov. Prehľad o pedagogickej
praxi je podpísaný vedúcim Katedry dejín štátu a práva Právnickej fakulty UK. Doklady
o získaní vysokoškolského vzdelania sú úradne overené v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je výpisom z univerzitnej
databázy (UK) publikácií a citácií a je úplne hodnoverný. Osobitnú pozornosť venovali
členovia habilitačnej komisie posúdeniu správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií,
ohlasov a prác uvedených v zozname publikačnej činnosti. Habilitačná komisia po tomto

overení konštatuje, že kategorizácia publikácií je vykonaná správne, v súlade s príslušnou
vyhláškou ministerstva školstva o evidencii a registrácii publikačnej činnosti.
Zhrnutie: Habilitačná komisia konštatovala, že predložené podklady, uskutočnená
kategorizácia publikácií je kvalitná a hodnoverná.

C.) Analýza naplnenia fakultných kritérií
Právne relevantnou normou Právnickej fakulty UK obsahujúcou fakultné kritériá sú:
„Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedeckopedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované v jej Vedeckej rade
dňa 25.02.2014, nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo VR UK v Bratislave dňa 3.
marca 2014 a účinnosť dňa 1.4.2014.
Uchádzačka JUDr. Renáta Veselá, Ph.D. vykonáva pedagogickú činnosť na Právnickej
fakulte MU od roku 1985, na funkčnom mieste odborný asistent na Katedre dejín štátu
a práva PF MU v Brne kontinuálne až doteraz, t.j. do apríla 2015, t.j. termínu zasadania tejto
habilitačnej komisie. Pedagogicky zabezpečuje výučbu podľa normatívu daného času
kontaktnej výučby odborného asistenta. Realizuje kontinuálne už tri desaťročia komplexnú
pedagogickú prácu v dennej i externej forme štúdia so zameraním na výučbu povinného
predmetu Rímske právo, Dejiny práva. Ako autorka a spoluautorka napísala a publikovala
štyri skriptá a učebné texty z oblasti rímskeho práva a právnych dejín.
Preskúmanie plnenia požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti :
Uchádzačka spĺňa požiadavku na autorstvo jednej vedeckej monografie vydanej
v domácom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore. Dané kritérium
prekročila o jednu ďalšiu monografiu, ktorej je spoluautorkou. Súčasne je autorkou (100 %)
kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD)
a spoluautorkou (30 %) kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (ABC). Požiadavku Kritérií na získanie titulu „docent,“ ktorá určuje
autorstvo dvadsiatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách splnila
uchádzačka v plnom rozsahu. Kritérium požadujúce tri pôvodné vedecké práce
publikované v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch uchádzačka nielen splnila, ale
i pomerne významne prekročila o 6 výstupov, z toho ide o dva výstupy v kategórii AEC
(vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch a štyri príspevky na
zahraničných vedeckých konferenciách (kategória AFC).
Podľa článku 4 Kritérií Právnickej fakulty na získanie titulu docent – minimálna
požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je pätnásť citácií
uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Podľa výpisu
z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie Knižnica Právnickej fakulty UK, je

v tejto databáze zaznamenaných 28 ohlasov, z toho je 20 citácií v domácich publikáciách a 20
citácií v zahraničných publikáciách.
Uchádzačka teda splnila aj požiadavky na ohlasy, citácie, podľa Kritérií Právnickej
fakulty UK, resp. viacnásobne splnenie tohto kritéria prekročila.
Kritérium „Účasť na konferenciách a zahraničných pobytoch“, určené citovaným
vnútorným predpisom Právnickej fakulty, t.j. aktívna účasť na minimálne piatich domácich
vedeckých konferenciách a dvoch vedeckých konferenciách v zahraničí, splnila uchádzačka
svojou aktívnou účasťou na celkove 15 zahraničných vedeckých konferenciách,
sympóziách a seminároch, pričom jej príspevky boli publikované na 10 z nich. Preukázala
aktívnu účasť na 44 domácich vedeckých podujatiach pričom všetky jej príspevky na týchto
vedeckých konferenciách boli publikované.
Požiadavku, aby vykonala študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole minimálne
v rozsahu 14 dní uchádzačka takisto splnila a prekročila a to dvomi zahraničnými študijnými
a pracovnými pobytmi: a) v roku 1992 študijným pobytom na Oxford University, University
of Warwick, University of Southamptom, vo Veľkej Britácii; b) v máji 1994 v USA, na
študijnom pobytom (An Introduction to American Law and Legal Education) – The John
Marshall Law School, Chicago, Illinois.
D.) Záver o splnení kritérií
Uchádzačka splnila fakultné kritériá, podmienky schválené Vedeckou radou UK
v Bratislave, jej Právnickej fakulty a vo viacerých kategóriách prekročila všetky „Kritériá na
získanie titulu docent.“
Habilitačná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul docenta v plnom rozsahu, vo
všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Habilitačná komisia jednomyseľne prijala záver,
že uchádzačka o vedeckopedagogický titul „docent“ spĺňa kritéria, resp. podmienky na
získanie vedeckopedagogického titulu „docent“ v plnom rozsahu. Konštatuje, že uchádzačka
JUDr. Renata Veselá, Ph.D. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá
podmieňujúce jeho získanie.
Vzhľadom k tomu habilitačná komisia
odporúča pokračovať v habilitačnom konaní
a vykonať habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.

V Bratislave, dňa 08. 04. 2015.
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