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OPONENTSKÝ  POSUDEK 

 
ve jmenovacím řízení doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, Ph.D. 

 
 

 Dostalo se mi té cti, že jsem byl dekretem čj. VR 3247-2019 ze dne 7. 5. 
2019 spectabilis děkanky Právnické fakulty Trnavské univerzity a předsedkyně 
tamní vědecké rady prof. JUDr. Mgr. Andreou Olšovské, Ph.D. jmenován 
oponentem ve jmenovacím řízení kolegy doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, 
Ph.D. ve studijním oboru 3. 4. 2. teorie a dějiny státu a práva. 
 
 V souladu s tím podle § 4 odst. 8 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. 
podávám ve shora uvedeném řízení tento oponentský posudek: 
 
 
 Doc. Vladár v průběhu jmenovacího řízení předložil inaugurační komisi 
doklady, které dosvědčují jeho pedagogickou a vědeckou činnost, publikační 
činnost a její ohlasy doma i v zahraničí. Komise konstatovala, že uchazeč „splnil 
všechna kritéria pro  získání vědecko-pedagogického titulu »profesor« Trnavské 
univerzity v Trnavě, Právnické fakulty“ a doporučila pokračovat ve jmenovacím 
řízení (viz zápis komise ze dne 15. května 2019). Nemám nejmenšího důvodu 
o preciznosti práce komise a o správnosti jejích závěrů pochybovat, proto se 
k jednotlivým segmentům, dokládajícím uchazečovu žádost, nebudu dále 
vyjadřovat a zaměřím se spíše na jeho celkový vědecko-pedagogický profil. 
Umožní mi to i skutečnost, že uchazeče znám řadu let nejen z jeho odborných 
výstupů, nýbrž i osobně, kdy jsme řadu problémů naší společné disciplíny 
vzájemně konzultovali – a nebylo jich málo. 
 
 Je třeba na tomto místě připomenout, že prevalentní odborné zaměření 
uchazeče, jímž je v širším rámci právních dějin (jak i z jeho publikačních 
výstupů vyplývá), kanonické právo obecně a jeho dějiny zvláště, klade už svým 
rozsahem vysoké nároky na jeho erudici. Předmětem jeho odborné práce není 
totiž jen jedno právní odvětví (popř. několik právních odvětví), jak to jinak bývá 
obvyklé, nýbrž celý svébytný (totiž kanonický) právní řád se všemi 
nejdůležitějšími odvětvími, jak jsou známa z práva sekulárního. A mohu 
zodpovědně konstatovat, že uchazeč se v nich orientuje naprosto suverénním 
způsobem – prostě: lege artis. 
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Nejsem sám, kdo na jeho publikačních výstupech oceňuje jeho 
mimořádnou vědeckou akribii včetně vždy precizního poznámkového aparátu – 
i proto jsou tak oblíbeny. Nakolik mohu ze zkušenosti posoudit, jeho práce jsou 
české odborné veřejnosti dobře známy a jeho rozsáhlá a po všech stránkách 
vynikající učebnice Dejiny cirkevného práva (Praha: Leges 2017) je povinnou 
literaturou pro frekventanty předmětu Dějiny kanonického práva na Katolické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
 
 Při této a podobných příležitostech bývá zvykem vyjádřit se i k přínosu 
uchazeče pro další rozvoj vědního oboru, v němž se profiloval. Je-li tímto 
oborem (zhruba řečeno) zvláště historické kanonické právo, pak je třeba 
především konstatovat, že autor zásadním způsobem překlenul značnou mezeru, 
která ve zpracování dějin kanonického práva (alespoň v Čechách) byla; vždyť 
poslední publikací na toto téma byla (dnes už dávno rozebraná) vysokoškolská 
skripta na tehdejší Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem 
v Litoměřicích z pera prof. ThDr. Jaroslava Michala Dějiny pramenů poznání 
kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského o pouhých 138 
stranách, vydaná v Praze v roce 1967, tedy více než před půlkou století. A že i 
v historii kanonického práva se od té doby ledacos událo, je nadbytečné zde 
uvádět. Tím více vítaná je vědecká aktivita uchazeče, korunovaná jeho výše 
uvedeným publikačním výstupem.  
 
 Last but not least nemohu nezmínit lidskou stránku osobnosti uchazeče. 
Za léta vzájemné spolupráce obdivuji vysokou míru jeho kolegiality a 
nadstandardní připravenost k pomoci. To nezanedbatelným způsobem 
dokresluje profil toho, který má být uveden do „elitního klubu“ špičkových 
reprezentantů právní vědy. 
 

Oponent (viz i anglický význam toho slova) by zřejmě měl být jakýsi 
advocatus diaboli v inauguračním řízení, který snáší argumenty nejenom „pro“, 
nýbrž i „contra“. Jsem rád, že ty posledně jmenované jsem na lidském i 
odborném profilu uchazeče při všem úsilí o objektivnost pohledu nenalezl. 
 
 
Závěr: 
 
 Poté, co jsem posoudil podklady předložené hodnotící komisí a podrobně 
se seznámil s jeho vědecko-výzkumnou, publikační a pedagogickou činností, 
dospívám k jednoznačnému závěru, že kolega doc. Vladár splňuje všechna 
kritéria, které právní řád Slovenské republiky stanoví pro získání nejvyššího 
vědecko-pedagogického titulu ve studijním oboru 3. 4. 2. teorie a dějiny státu a 
práva. 
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 Proto navrhuji, aby po úspěšném dokončení inauguračního řízení 
bylo Vědecké radě Trnavské univerzity v Trnavě doporučeno, aby uchazeči 
doc. JUDr. Mgr. Vojtechu Vladárovi byl přiznán vědecko-pedagogický titul 
„profesor“ ve výše uvedeném oboru. 
 
  
 Považuji si za čest, že jsem byl v souvislosti s profesurou kolegy doc. 
Vladára spectabilis paní děkankou osloven. 
 
 
 S projevem úcty 
 
 
   prof. JUDr. JCLic. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., v. r.  
 
 
 
V Praze dne 20. 5. 2019 
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Oponentský posudek 

 

ve jmenovacím řízení pro získání vědecko-pedagogického titulu profesor 

v oboru 3.4.2. teorie a dějiny státu a práva 

uchazeče doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, Ph.D. 

 

 Doc. Vladár se dlouhodobě a cílevědomě připravoval ke zvládnutí své pozdější 

specializace – kanonické, konfesní a římské právo. Po absolvování právnické fakultě 

v Trnavě, na níž získalo nejen titul doktorský titul, ale také hodnost Ph.D. a posléze i 

vědecko-pedagogickou hodnost docent, absolvoval rovněž filozofickou fakultu téže 

univerzity. V této souvislosti je třeba uvést, že v jeho případě naplňuje titul JUDr. jeho 

původním významu – doktor obojího práva. Zároveň je třeba říci, že celá jeho dosavadní 

pedagogická kariéra je spojena právě s právnickou fakultou univerzity v Trnavě, kde jako člen 

katedry římského a církevního práva vyučuje celou řadu předmětů: kanonické právo, dějiny 

církevního práva, církevněprávní kazuistiku a římské právo. Kromě toho nominant působí 

také na katedře pastorální teologie, liturgiky a kanonického práva, kde se podílí na výuce celé 

řady předmětů věnovaných kanonickému a konfesnímu právu.  

 Nedílnou součástí hodnocení každého uchazeče o profesorský titul je kromě jeho 

pedagogické činnosti (kterou naplnil, jak vyplývá z výše uvedeného, 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 dvě monografie, a to 

„Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji“ v plzeňské nakladatelství A. Čeňka a 

„Remediaspolii v stredovekom kánonickom práve“ v pražském nakladatelství Leges. Kromě 

toho, že se jedná o knihy vydané v zahraničí, jsou to také monografie velmi kvalitní a druhá 

uvedená je věnována tématu, které dosud nebylo ve slovenské ani české odborné literatuře 

zpracováno. Docent Vladár je rovněž autorem podstatné části monografie „Držba v rímskom 

a kánonickom práve“, rovněž vydané v nakladatelství Leges, kterou jsem možnost recenzovat 

a jen mohu potvrdit její vysokou odbornou úroveň. Ve stejném nakladatelství také vydal 

učebnici „Dejiny cirkevného práva“.  

Z mnoha dalších publikačních výstupů uchazeče vykazujících vysokou odbornou 

úroveň je třeba jen příkladmo uvést „Tvorba práva v prvotnej Církvi“, „De concordia inter 

Codices – aktuálne zmeny v kódexovom kánonickom práve“, „Právna obyčaj v Graciánovom 

dekréte“, „Vzťah cirkevného práva k rímskemu právu“ nebo „Cirkevné právo na Veľkej 
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Morave“. Zvláštní ocenění zasluhují také jeho publikace v anglickém jazyce, jako je „The 

contribution of Christianity to the development of European legal culture“, „The concept of 

private property in the social doctrine of the Catholic Church“ nebo „Defection from 

Communion with the Catholic Church by a Formal Act“. Již uvedeného jsou patrné dvě 

skutečnosti. Jednak to je důsledná orientace nominanta na problematiku církevního a 

kanonického práva, a to jak v historické perspektivě, tak i v jejich současné podobě. Drhou 

významnou skutečností pro posouzení uchazečovy odborné způsobilosti, je pak jeho skutečně 

široký odborný záběr počínající starověkem, přes středověk, až po současnost.  

Důležitou skutečností vypovídající o osobnosti uchazeče je rovněž to, zda jsou jeho 

odborné práce reflektovány v odborné veřejnosti. Celkem uvádí 50 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.  

Pro úplnost je také třeba uvést, že doc. Vladár úspěšně vedl dva doktorandy. 

Pravidelně a aktivně se účastní vědeckých konferencí. Dále je členem Společnosti pro 

církevní právo a Slovenskej spoločnosti kánonického práva. Nedílnou součástí práce 

vysokoškolského pedagoga je také jeho recenzní činnost, tomto konkrétním případě pro 

Studia theologica, Revue církevního práva a Acta Iuridica Olomucensia. Navíc je doc. Vladár 

od r. 2015 vedoucím redaktorem časopisu Forum iuris Europaeum.  

Po prozkoumání předložených materiálů a po celkovém zhodnocení pedagogické, 

vědeckovýzkumné a publikační činnosti uchazeče doporučuji, aby Vědecká rada Právnické 

fakulty Trnavské univerzity schválila návrh na jmenování doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, 

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

 

 

V Praze 20. 5. 2019 

 

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., v. r.  

vedoucí katedry právních dějin  

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
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OPONENTSKÝ POSUDOK 

VO VYMENÚVACOM KONANÍ ZA PROFESORA 

doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. 

v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva 

na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2019 

 
 
Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., narodený v roku 1981 je uchádzačom vo 

vymenúvacom konaní za profesora v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Je zároveň absolventom tejto fakulty, pričom na nej v odbore právo štúdium ukončil 

v roku 2005 a habilitoval v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva v roku 2014. 

 

Po aplikovaní kritérií Právnickej fakulty Trnavskej  univerzity v Trnave pre 

vymenúvanie za profesora a oboznámení sa s inauguračným spisom uchádzača 

konštatujem, že tento splnil všetky podmienky získania titulu profesor. 

 

Kritériá som preskúmal v oblastiach a ich častiach: pedagogická aktivita, vedecká 

škola, publikačná aktivita a vedecký výskum a iná odborná činnosť.  

 

Uchádzač teda všetky ustanovené kritériá spĺňa a väčšinu týchto kritérií aj mierne 

prekračuje. Za pozoruhodné možno označiť plnenie kritérií pedagogického pôsobenia, 

ohlasov (citácií v zahraničných publikáciách) a rozvíjanie odboru v oblastiach 

kánonické právo a rímske právo, vrátane vlastnej vedeckej školy. 

 

Tieto odbory vyžadujú vysokú odbornosť a sústredenosť na danú špecifickú 

problematiku. Sú zároveň potrebné pre celkovú právnu kapacitu absolventa právnickej 

fakulty. Pôsobenie v týchto oblastiach sa oceňuje aj vzhľadom na ich menšiu pracovnú 

lukratívnosť, resp. menšiu možnosť vedľajšieho finančného ocenenia.  
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Z hľadiska pedagogickej činnosti možno konštatovať stálosť uchádzača v odbore 

i mieste (od roku 2008 na PF TU), vykonávanie funkcie vedúceho katedry rímskeho 

a cirkevného práva a vhodne previazané odbory štúdia (rímske právo - cirkevné právo 

- kánonické právo). Uchádzač sa zúčastňoval počas svojej činnosti pedagóga všetkých 

foriem výučby a vedenia a hodnotenia študentov i habilitantov.  

 

V rámci vedecko–výskumnej činnosti sa uchádzač podieľal na potrebnom počte 

a kvalite úspešných domácich projektov (APVV a VEGA) a na zahraničnom projekte. 

Publikoval v spolupráci s významnými autormi v oblasti rímskeho práva 

a kánonického práva, ako aj teórie práva (Prusák, Duda, Nemec, Láclavíková, Přibyl), 

pričom je samostatným autorom pri väčšine uvádzaných publikácií. Diela vyšli 

v renomovaných vydavateľstvách (Čeněk, Leges, Typi) a periodikách (Forum Iuris 

Europaeum, Iurium Scriptum, Revue cirkevního práva a i.). 

 

Na záver konštatujem, že predložené podklady k vymenúvaciemu konaniu za 

profesora, ako aj moje vlastné poznatky o akceptácii osobnosti a pedagogického 

i vedeckého diela uchádzača v domácej i zahraničnej právnickej obci sú 

presvedčivými dôkazmi pre kladný záver tohto posudku, ktorým je odporúčanie 

udeliť uchádzačovi doc. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi, PhD. vedecko-

pedagogický titul profesor.  

 

 

V Trnave dňa 24. mája 2019 

 

 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., v. r.  

Právnická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave 

 


