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Oponentský posudek v inauguračním řízení (konaní) doc. JUDr. Juraja Jankuva, PhD., 

v oboru Mezinárodní právo 

 

 Na základě jmenování za oponenta děkanem Právnické fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košicích jsem se seznámil s podklady pro inaugurační řízení doc. JUDr. 

Juraja Jankuva, PhD., jakož i s rozhodnutím rektora č. 16/2017, kterými se určují kritéria na 

získání vědecko-pedagogických titulů docent a profesor na UJPŠ v Košicích. 

 Po prostudování těchto materiálů a s přihlédnutím k tomu, že po dlouhou dobu znám 

osobu a vědeckou práci uchazeče, jsem dospěl k tomuto posudku. 

 

I. Kvalifikační předpoklady 

 Doc. Juraj Jankuv má hodnost PhD., kterou získal v r. 1999 na UJPŠ v Košicích. Dále 

má habilitaci, kterou dosáhl v r. 2011 na Právnické fakultě Trnavské univerzity, vzhledem 

k akreditovaným oborům v té době není sice v oboru Mezinárodní právo, ale v oboru 

příbuzném (Teorie a dějiny státu a práva). S přihlédnutím k situaci s akreditacemi 

habilitačního řízení na slovenských právnických fakultách v té době považuji v případě PhD 

v oboru mezinárodní právo a habilitace v příbuzném oboru základní kvalifikační předpoklady 

za splněné. 

 

II. Pedagogická činnost 

 Podle kritérií UPJŠ se pro inaugurační profesorské řízení požaduje minimální doba 3 

let pedagogické činnosti v oboru od získání titulu docent. V případě doc. Jankuva můžeme 

vykázat 8 let po habilitaci a celkově 12 let pedagogické činnosti, což je více než dostatečné. 

 Uchazeč by měl být autorem alespoň 3 vysokoškolských učebních textů (min. 3 AH), 

ve skutečnosti má doc. Jankuv 3 učebnice a další 4 skripta a jiné učební texty, čímž tuto 

podmínku rovněž splnil a překročil. 

 Mezi zásadní podmínky pro profesora patří nepochybně výchova doktorandů. Na 

UPJŠ se jako minimum požaduje alespoň jeden doktorand po obhajobě a jeden po 

absolvování disertační zkoušky. V případě tohoto uchazeče je podmínka splněna, protože je 

školitelem 4 doktorandů, kteří již obhájili, a jednoho po absolvování disertační zkoušky. Je 

tedy zřejmé, že doc. Jankuv kritéria pedagogické činnosti nejen splnil, ale i překročil. 
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III. Vědecká činnost 

1. Publikace 

Podle kritérií UPJŠ se pro inaugurační profesorské řízení požaduje minimálně jedna 

monografie a celkový počet 39 původních vědeckých prací, z toho alespoň 3 musí být 

v kategorii A. Z přehledu, který vykázal doc. Jankuv vyplývá, že je autorem nebo 

spoluautorem 3 monografií vydaných v zahraničních vydavatelstvích (v ČR a Polsku) a jedné 

monografie vydané na Slovensku. Uchazeč je autorem celkem 119 různých publikací, což je 

podstatně více, než vyžadují kritéria UPJŠ. Většina z nich je ve slovenštině. Při bližším 

pohledu se ovšem ukazuje, že může být určitý problém s články v mezinárodně 

indexovaných časopisech (WoS, Scopus nebo ERIH). Po pečlivém zkoumání seznamu 

publikací jsem našel 2 publikace v časopise, resp. recenzovaném sborníku ve Scopus. Nad 

rámec toho je mi však známo (jako šéfredaktorovi Czech Yearbook of Public and Private 

International Law), že doc. Jankuv publikoval v čísle 10 (2019) tohoto časopisu Scopus další 

článek, který ještě neuvedl v seznamu publikací. Díky tomu mohu s klidným svědomím 

potvrdit, že má alespoň 3 publikace v kategorii A (Scopus). Kromě toho v ostatních 

parametrech, tj. celkovém počtu prací a počtu monografií plní a překračuje stanovená kritéria.   

 

2. Ohlasy na publikační činnost 

 Podle kritérií UPJŠ se pro inaugurační profesorské řízení požaduje minimálně 35 

citací či ohlasů na publikační činnost, z toho alespoň 5 v časopisech v databázích WoS nebo 

Scopus, popř. v jiných zahraničních publikacích. Z posuzovaných podkladových materiálů 

vyplývá, že uchazeč může vykázat celkem 80 takových ohlasů (2 Scopus, 78 v ostatních 

zahraničních publikacích). Z tohoto pohledu doc. Jankuv také bez problémů plní a překračuje 

minimální kritéria.  

 

3. Granty a projekty 

 Za důležitý předpoklad pro jmenování profesorem považuji ve shodě s kritérii UPJŠ, 

aby měl uchazeč výrazný podíl na řešení grantových projektů. Podle kritérií UPJŠ se požadují 

alespoň 3 projekty, zatímco doc. Jankuv může vykázat celkem 8 grantových projektů. Za 

nejdůležitější považuji zdůraznit, že uchazeč byl, resp. je odpovědným řešitelem projektu 

VEGA č. 1/0347/09 s názvem „Význam medzinárodné zmluvy jako inštitútu medzinárodného 

práva v globalizovanom právním prostředí a jej interakcia s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky“ (2009 – 2011) a projektu VEGA č. 1/0193/18 s názvem „Environmentalizácia 
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medzinárodného veřejného práva“. Mohu proto konstatovat, že i toto kritérium uchazeč splnil 

a překročil. 

 

4. Uznání vědeckou komunitou 

 Docent Juraj Jankuv v průběhu své vědecké kariéry získal různá ocenění, např. prémii 

za výjimečný vědecký ohlas za jedno dílo od Literárního fondu SR, nebo publikaci článku o 

ochraně menšin ve všech nejvýznamnějších jazycích národnostních menšin Ministerstvem 

kultury Slovenské republiky. Uchazeč je také členem Slovenské společnosti pro mezinárodní 

právo (od r. 2008), členem vědeckých rad právnických fakult UPJŠ v Košicích a TU 

v Trnavě, členem redakčních rad tří odborných časopisů. Účastní se mezinárodních 

konferencí a byl na více vědeckovýzkumných pobytech v zahraničí. 

 

IV. Závěrečné zhodnocení 

 Na základě výše uvedeného jsem dospěl k závěru, že doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., 

splňuje pedagogická, vědecká i další kritéria UPJŠ pro jmenování profesorem. Uchazeč je 

uznávanou vědeckou osobností v oboru mezinárodního práva. Proto plně doporučuji, aby byl 

po úspěšném inauguračním řízení před vědeckou radou PF UPJŠ navržen ke jmenování 

profesorem mezinárodního práva. 

 

V Praze dne 11.5.2020 

 

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

                   


