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     Usnesením Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě ze dne  

19.  5. 2022 jsem byla jmenována oponentkou v řízení o jmenování profesorem uchazečky doc. 

JUDr. Miroslavy Vráblové, PhD. v oboru 3.4.7. trestní právo. Na základě tohoto pověření jsem 

vypracovala následující oponentský posudek:  

     Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. je mi osobně známa, a to jak z vědecko-výzkumné a 

publikační činnosti, tak i z prezentací na odborných seminářích a vědeckých konferencích.  Již 

řadu let mám možnost se s průběhem a výsledky jejího odborného působení seznamovat. 

V akademické sféře působí od roku 2003, je tedy vysokoškolskou pedagožkou  i vědeckou 

pracovnicí  s mnohaletými zkušenostmi. Oborem  odborného zaměření doc. Vráblové je trestní 

právo, především hmotné, a dále kriminologie, tj. vědní disciplína s trestním právem úzce 

související. Z hlediska žádoucího propojení pedagogické a vědecké práce s praxí je pak 

významné její působení jako advokátky.  

     Z předložených podkladů vyplývá, že uchazečka se v pedagogické oblasti na Právnické 

fakultě Trnavské  univerzity v Trnavě  věnuje výuce trestního právo hmotného a procesního,  

kriminologie a kriminalistiky v denní formě magisterského studijního programu. Trestní právo 

hmotné a procesní pak vyučuje i na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a na 

Akademii policejního sboru v Bratislavě. Vede a oponuje závěrečné práce, je členkou komisí 

pro státní závěrečné zkoušky i obhajoby závěrečných prací. Působí rovněž v doktorském 

studijním programu. V pedagogické činnosti ve značné míře využívá poznatků a výsledků 

z vlastní vědecko-výzkumné činnosti a stejně tak i poznatků ze svého působení v Expertní  

skupině pro vědu a výzkum v oblasti prevence kriminality při  Radě vlády SR a z právní praxe.  

     Vědecko-výzkumný zájem doc. Vráblové zahrnuje především problematiku mládeže 

z pohledu  kriminologického a trestněprávního, restorativní  justice  a alternativních trestů, 

drogových trestných činů a trestných činů extrémizmu. Uvedená témata zpracovala mj. 

v monografiích, jichž je autorkou či spoluautorkou. V roce 2012 publikovala monografii 

Kriminologické a trestnoprávne aspekty trestnej činnosti mládeže, dále je spoluautorkou  

monografií  Restoratívna justícia a jej formy a Drogové trestné činy. Výsledky svého vědeckého 

bádání prezentovala i v dalších kapitolách monografií a v řadě odborných článků a 

konferenčních příspěvků, publikovaných nejen ve Slovenské republice, ale i v zahraniční.  Je 

rovněž editorkou čtyř sborníků z mezinárodních vědeckých konferencí. Stranou zájmu doc 

Vráblové  nezůstávají ani další aktuální odborná témata, např. trestné činy proti životu a zdraví, 



dohoda o vině a trestu či zajištění osob a věcí v trestním řízení. Přínosem je zřejmý 

interdisciplinární charakter vědecké činnosti uchazečky, zejména pak propojení pohledu 

trestněprávního a kriminologického.  Práce uchazečky podle mého názoru bezesporu přispívají 

k dalšímu rozvoji trestněprávní nauky a přinášejí i cenné poznatky pro výuku a právní praxi.  

     Propojení vědecké a pedagogické práce uchazeče se pak promítá do učebnic a učebních textů 

trestního práva a kriminologie, jichž je autorkou či spoluautorkou.  

     Vědeckou erudici doc. Vráblové osvědčuje též její zapojení do grantů. Byla hlavní řešitelkou 

dvou  projektů VEGA a jednoho projektu APVV a členkou řešitelského kolektivu tří projektů 

VEGA a dvou projektů APVV.  Vyzdvihnout  je třeba i zapojení do tří mezinárodních projektů, 

zejména pak do projektu JUST/2010/JPEN/AG/1525 „Restorative Justice in Penal Matters in 

Europe,“ nasvědčující uznání vědecké práce uchazečky mezinárodní odbornou komunitou.  

     Uchazečka prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti také na četných 

konferencích domácích a zahraničních (kromě ČR např. Mexiko,  Itálie, Španělsko, Německo). 

Řadě jejích vystoupení jsem byla osobně přítomna a mohu osvědčit jejich vysokou odbornou 

úroveň. Příspěvky jsou rovněž publikovány ve sbornících z těchto konferencí. Do vědeckého 

života se zapojuje také jako organizátorka a odborná garantka konferencí či moderátorka jejich 

sekcí.  

     Nedílnou součástí vědecké práce uchazečky je předávání poznatků doktorandům a jejich 

směřování k vědecko-výzkumné činnosti. Aktuálně je školitelkou 4 doktorandů, 8 doktorandů 

pod jejím vedením studium úspěšně ukončilo.  

     O skutečnosti, že se vědecká práce uchazečky a její výsledky setkávají se zájmem a 

pozorností odborné veřejnosti, svědčí četné citační ohlasy na její publikace, a to jak v domácí, 

tak i zahraniční odborné literatuře.  

     Doc. Vráblová je členkou České kriminologické společnosti. V období 9/2012-2020 

působila jako členka  akademické časti European Council for Juvenile Justice, International 

Juvenile Justice Observatory, Brusel.   

     Zmínit třeba i poměrně četné studijní pobyty uchazečky na zahraničních univerzitách a 

institucích (např. USA, ČR, SRN, Itálie), které se bezesporu promítly do její vědecké i 

pedagogické práce.   

     Doc. Vráblovou znám po odborné stránce jednak z její  publikační činnosti, jednak i 

z četných setkání na různých vědeckých fórech. Vnímám ji jako významnou představitelku 

oboru trestního práva a  skromného a pracovitého člověka s odpovědným a tvůrčím přístupem, 

který svou pedagogickou, vědeckou i další odbornou činností významně přispívá k rozvoji 

tohoto oboru.  

Závěr:  

     Na základě posouzení předložených podkladů a celkového hodnocení pedagogické, 

vědecko-výzkumné a publikační činnosti doc. JUDr. Miroslavy Vráblové, PhD., mohu 



konstatovat, že uchazečka splňuje všechna kritéria pro řízení o jmenování profesorem v oboru 

3.4.7. trestní právo. Její odborná erudovanost, pedagogické i vědecké výstupy dostatečně 

potvrzují, že je vysokoškolskou pedagožkou s prokazatelnými výsledky své odborné činnosti. 

     Proto doporučuji, aby po splnění dalších zákonných podmínek bylo Vědecké radě 

Univerzity Komenského v Bratislavě navrženo přiznat uchazečce doc. JUDr. Miroslavě 

Vráblové, PhD. vědecko-pedagogický titul profesor v oboru 3.4.7. trestní právo.   

 

V Brně, dne 20. 6. 2022                                                    

                                                                                             Prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.  

  

 

    

   

  

         


