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

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

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

uchazečky o jmenování profesorkou v oboru Teorie a dějiny státu a práva. Na základě tohoto 

pověření jsem vypracoval následující oponentský posudek: 

 

Doc. JUDr. Gabrielu Dobrovičovou, CSc. znám více než 20 let z různých odborných 

akcí, zejména ze setkání kateder právní teorie České republiky a Slovenska, konferencí a 

workshopů, potkával jsme se s ní v komisích pro různá kvalifikační řízení a spolupracoval na 

vědeckých radách. S jejími odbornými pracemi jsem měl možnost se seznámit z odborných 

textů, s nimiž jsem pracoval v rámci mé vědecké a pedagogické činnosti. Měl jsem možnost 

sledovat také její vědecko-výzkumnou činnost, kdy již po řadu let působím jako oponent (peer 

reviewer) výzkumných projektů slovenské vědecké grantové agentury VEGA a agentury na 

podporu výzkumu a vývoje APVV. Shodou okolností jsem mezi jinými projekty posuzoval i 

několik výzkumných projektů, na nichž se kandidátka podílela.  



 Vedle těchto mých bezprostředně získaných poznatků vychází mé posouzení vhodnosti 

kandidátky na vědecko-pedagogický titul profesora v oboru Teorie a dějiny státu a práva 

z jejích dosažených výsledků na poli pedagogickém, vědeckém a vědecko-výzkumném, které 

poskytují podklady k objektivnímu posouzení, zda je kandidátka významnou osobností 

splňující požadavky pro udělení profesorského titulu v oblasti Teorie a dějin státu a práva.  

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

interní aspirantury v roce 1990 věnuje vysokoškolskému pedagogickému vzdělávání, tedy více 

než 30 let, a to výuce Teorie státu a práva, ale také Sociologie práva a Pramenů práva. Tyto 

předměty vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorandském studiu. Působí v komisích 

pro obhajobu bakalářských a magisterských prací, vedla 56 diplomových prací a 65 

bakalářských prací a další desítky těchto prací oponovala. Působí také jako oponentka 

rigorózních prací a v komisích pro obhajobu rigorózních prací. V rámci vědecké výchovy pod 

jejím vedením ukončilo doktorandský studijní program Teorie a dějiny státu a práva 8 studentů 

a v současné době školí 2 doktorandy, z toho 1 doktorand je v závěrečné etapě doktorandského 

studia. Je členkou oborové komise v doktorandském studijním programu Teorie a dějiny státu 

a práva a působí jako členka komisí pro obhajobu disertačních prací nejen na košické právnické 

fakultě, ale i bratislavské a pražské právnické fakultě. V pedagogické činnosti využívá 

kandidátka výsledky z vlastní vědecko-výzkumné činnosti a poznatky z právní praxe, zejména 

ze svého pětiletého působení poradkyně na Ústavním soudu Slovenské republiky. 

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

než 50 původních vědeckých prací. O jejím propojení teoreticko-právních poznatků s právní 

praxí svědčí zpracování části Komentáře k Ústavě 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. Část její 

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

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

inauguračním spisu předložená publikační činnost uchazečky svým rozsahem a kvalitou 

překračuje požadavky vyplývající z fakultních kritérií pro získání vědecko-pedagogického 

titulu profesor a vypovídá o odborné erudici kandidátky. 

 Své odborné poznatky kandidátka pravidelně prezentuje na domácích i zahraničních 

konferencích, z nichž jsem měl na některých možnost se osobně zúčastnil. Mohu konstatovat, 

že její vystoupení byla vždy velmi kvalitní, jak plyne i z publikovaných příspěvků ve sbornících 

z těchto odborných či vědeckých konferencí. Lze zde zmínit např. konference v Bratislavě, 



Tatranské Štrbě, Trnavě, Piešťanech a Praze. Kandidátka absolvovala 3 studijní pobyty v Lodži, 

Petrohradě a Luxemburgu. 

 Vědecko-výzkumná činnost kandidátky je bohatá. Podílela se na řešení 13 výzkumných 

projektů. Jako zodpovědná řešitelka úspěšně ukončila 3 grantové projekty VEGA, APVV a 

VVGS. Jako členka řešitelského kolektivu se podílela na řešení dalších 9 projektů VEGA. Při 

řešení uvedených projektů kandidátka prokázala schopnost propojit své teoretické znalosti 

s  aplikační a legislativní praxí. 

 Kandidátka působí v řadě vědeckých organizací a orgánů. Je členkou řady vědeckých 

rad na Slovensku, v Česku a Polsku, včetně Vědecké rady brněnské právnické fakulty, kde mám 

možnost se s ní potkávat. Působí v několika redakčních radách odborných právnických 

časopisů a je členkou Slovenské sekce Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii 

(IVR). Přínosná je také její oponentská činnost při posuzování grantových projektů a odborných 

prací a je třeba ocenit také její organizátorskou činnost v akademických funkcích proděkanky 

pro vzdělávací činnost a  děkanky Právnické fakulty UPJŠ. 

  

Jak je zřejmé z jednotlivých částí inauguračního spisu kandidátka naplňuje a často i 

překračuje požadavky dle schválených kritérií Univerzity Pavla Jozefa Šafárika stanovících 

podmínky na získání vědecko-pedagogického titulu profesor. Vysoké pedagogické zkušenosti 

a kvality, odborná erudovanost, uznání ze strany odborné veřejnosti, jakož i osobnostní 

vlastnosti uchazečky podle mého soudu jednoznačně potvrzují, že je integrovanou vyzrálou 

vysokoškolskou pedagožkou. Z mé spolupráce s uchazečkou mohu vyzvednout také její 

pracovitost, zodpovědnost a skromnost, což jsou vlastnosti, které jsou pro pedagogickou a 

vědecko-výzkumnou činnost u vysokoškolského pedagoga žádoucí. S ohledem na uvedené 

hodnocení kandidátky jednoznačně doporučuji, aby byla doc. Dobrovičová 

jmenována profesorkou v oboru Teorie a dějiny státu a práva. 

 

V Brně 17. března 2021 

 

                                                                                    prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 


