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Dekretem dekana Právnické fakulty UPJŠ v Košicích ze dne 28. ledna 2021 jsem byl jmenován 

oponentem v inauguračním rízení uchazečky doc. JUDr. Gabriely Dobrovičové, CSc. v oboru 

Teorie a dejiny státu a práva a požádán o vypracování oponentského posudku k žádosti 

uchazečky o jmenování profesorkou v oboru Teorie a dejiny státu a práva. Na základe tohoto 

poverení jsem vypracoval následující oponentský posudek: 

Docentku Gabrielu Dobrovičovou znám cca 30 let ze spolupráce, zejména z rady 

vedeckých konferencí a kolokvií, z pracovních setkání kateder teorie práva České republiky a 

Slovenské republiky, potkával jsem se s ní na vedeckých radách a pri dalších príležitostech. 

Nekolik let jsme soubežne byli dekany svých fakult. S jejími publikacemi jsem mel možnost se 

seznámit z odborných textu, s nimiž jsem pracoval v rámci své vedecké a pedagogické činnosti. 

V posledních letech se pravidelne účastnila mezinárodních konferencí, které jsem organizoval, 

a prispívala do sborníku, jichž jsem byl spolueditorem. 
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Vedle techto mých osobne získaných poznatku vychází mé posouzení vhodnosti 

kandidátky na vedecko-pedagogický titul profesora v oboru Teorie a dejiny státu a práva 

z jejích dosažených výsledku vedeckých, pedagogických a organizačních, které poskytují 

podklady k objektivnímu posouzení, zda je kandidátka významnou osobností splňující 

požadavky pro udelení titulu profesor. 

V oblasti pedagogické se kandidátka po celou dobu své odborné praxe po ukončení 

interní vedecké aspirantury venuje vysokoškolskému pedagogickému vzdelávání, tedy více než 

30 let, a to výuce Teorie státu a práva, ale také Sociologie práva a Pramenu práva (1985 - 2005 

odborná asistentka, od 2005 docentka). Tyto predmety vyučuje v bakalárském, magisterském i 

doktorském studiu. Pôsobí v komisích pro obhajobu bakalárských a magisterských prací, vedla 

56 diplomových prací a 65 bakalárských prací a další desítky techto prací oponovala. Pôsobí 

také jako oponentka rigorózních prací a v komisích pro obhajobu rigorózních prací. V rámci 

vedecké výchovy pod jejím vedením úspešne ukončilo doktorský studijní program Teorie a 

dejiny státu a práva 8 studentu a v současnosti je školitelkou 2 doktorandu. Je členkou o borové 

komise v doktorském studijním programu Teorie a dejiny státu a práva a pôsobí jako členka 

komisí pro obhajobu doktorských disertačních prací nejen na Právnické fakulte UPJŠ v 

Košicích, ale i právnických fakultách UK v Bratislave a v Praze. V pedagogické činnosti 

využívá kandidátka výsledky z vlastní vedecko-výzkumné činnosti.a poznatky z právní praxe, 

zejména ze svého petiletého pôsobení poradkyne na Ústavním soudu Slovenské republiky. 

Predložená publikační činnost se skládá z více než 90 autorských prací, z toho je více 

než 50 puvodních vedeckých prací. O jejím propojení teoreticko-právních poznatku s právní 

praxí svedčí zpracování části Komentáre k Ústave Slovenské republiky v autorském kolektivu 

pod vedením akademika Milana Čiče. Podílela se i na analýze judikatury Ústavního soudu 

Slovenské republiky, zpracovávané pod redakčním vedením Petra Kresáka, která vyšla pod 

názvem Rozhodovací činnost Ústavního soudu Slovenské republiky1993 - 1997. V roce 2004 

vydala monografii Vybrané otázky recentních pramenu práva ve Slovenské republice. Část její 

publikační činnosti je zamerena na učební texty, skripta a kapitoly v učebnicích. Kandidátka 

publikuje své odborné práce v recenzovaných právních časopisech, zejména v Právnom obzore.

V inauguračním spisu predložená publikační činnost uchazečky svým rozsahem a kvalitou 

prekračuje požadavky vyplývající z kritérií pro získání vedecko-pedagogického titulu profesor 

a vypovídá o odborné erudici kandidátky. 

Své odborné poznatky kandidátka pravidelne prezentuje na domácích i zahraničních 

konferencích, z nichž jsem mel na nekterých možnost se osobne zúčastnit. Mohu konstatovat, 

že její vystoupení byla vždy kvalitní, po stránce obsahové i formální, jak to vyplývá i 
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z publikovaných príspevku ve sbornících z tech to konferencí. Lze zmínit napf. konference v 

Bratislave, Tatranské Štrbe, Trnave, Piešťanech a Praze. Kandidátka absolvovala 3 zahraniční 

studijní pobyty: v Lodži, Petrohrade a Luxemburgu. 

Doc. Dobrovičová participovala na rešení 13 výzkumných projektu. Jako zodpovedná 

rešitelka úspešne ukončila 3 grantové projekty VEGA, APVV a VVGS. Jako členka 

rešitelského kolektivu se podílela na rešení dalších 9 projektu VEGA. Pfi rešení uvedených 

projektu kandidátka prokázala schopnost propojit své teoretické znalosti s aplikační a 

legislativní praxí. 

Uchazečka pusobí v rade vedeckých organizací a orgánu. Je členkou vedeckých rad na 

Slovensku, v České republice a v Polsku. Pusobí v nekolika redakčních radách odborných 

právnických časopisu a je členkou slovenské sekce Mezinárodního sdružení pro právní a 

sociální filosofii (IVR). Prínosná je také její oponentská činnost pfi posuzování grantových 

projektu a odborných prací. Mimofádne je treba ocenit její činnost v akademických funkcích 

prodekanky a posléze dekanky Právnické fakulty UPJŠ. 

Záverečné shrnutí 

Jak je zrejmé z inauguračního spisu, kandidátka naplňuje a nezfídka i prekračuje 

požadavky dle schválených kritérií Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pro udelení vedecko

pedagogického titulu profesor. 

Pedagogické zkušenosti a kvality, odborná erudovanost, uznání ze strany odborné 

verejnosti, jakož i vlastnosti uchazečky podle mého názoru svedčí o tom, že je integrovanou 

osobností. 

Z osobní spolupráce s uchazečkou mohu vyzvednout . také její pracovitost a

zodpovednost, jakož i vstfícné konsensuální vystupování. 

S ohledem na výše uvedené 

jednoznačne doporučuji, aby doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

byla jmenována profesorkou v oboru Teorie a dejiny státu a práva. 

V Praze 22. bfezna 2021 

� / 
( 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
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