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Vážení členové                        

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

stejně jako i v předchozích letech si vám dovo-

lujeme zaslat předvánoční a zároveň i poslední 

letošní řádné číslo našeho bulletinu.  

V tomto čísle se opět po roce vracíme k uveřej-

nění seznamu kvalifikačních prací (bakalář-

ských, magisterských, rigorózních, disertačních 

a habilitačních) obhájených v roce 2020 na 

všech českých a slovenských právnických fakul-

tách. 

Současná doba nepřeje osobním setkání a vů-

bec pořádání jakýchkoliv akcí (přednášek či 

konferencí). Naše právněhistorická společnost 

však nemůže rezignovat na tuto činnost, na 

kterou jste byli po léta zvyklí. Rozhodli jsme se 

proto, že se pokusíme našim členům i široké 

veřejnosti přinášet tento obsah formou krát-

kých video spotů.  

Zřídili jsme proto na portálu youtube náš vlast-

ní kanál, kde budeme podle možností publiko-

vat rozhovory se zajímavými osobnostmi, pre-

zentace knih či přednášky.  

 

Najdete ho na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/channel/UCvxESPc

nsAk8j1-YJyrAWRQ 

Chtěli bychom všechny členy i nečleny Evrop-

ské společnosti pro právní dějiny vyzvat, aby 

sami přispěli do tohoto bulletinu; především 

oceníme zprávy z konferencí, recenze či anota-

ce knih. Případně budeme rádi i za zasílání po-

zvánek na konference. Je možné zveřejnit i 

diskusní příspěvky či kratší zamyšlení vztahující 

se k oblasti právní historie a římského práva. 

Uživatele facebooku si dovolujeme upozornit 

na existenci skupiny Evropské společnosti pro 

právní dějiny a vyzýváme tímto její členy, aby 

se k ní přidali. Naše skupina představuje mož-

nost získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

 

https://www.facebook.com/groups/27128778

6103/  

Na závěr bychom chtěli v této nelehké době 

popřát všem členům klidné prožití vánočních 

svátků a stálé zdraví do nadcházejícího roku 

2021. 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

https://www.youtube.com/channel/UCvxESPcnsAk8j1-YJyrAWRQ
https://www.youtube.com/channel/UCvxESPcnsAk8j1-YJyrAWRQ
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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PRÁVNĚHISTORICKÁ KNIHA ROKU 2020 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 

1) Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. (The Euro-

pean Society for History of Law, z.s.), Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620, 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047 

(dále jen „pořadatel“). 

2) Soutěž probíhá každoročně a jsou v ní hodnoceny odborné knihy se zaměřením na vývoj státu a 

práva vydané na území České republiky a Slovenské republiky v období od 1. ledna do 31. prosin-

ce daného roku. Během ledna roku následujícího pak probíhá vyhodnocení pětičlennou porotou.  

3) Členy poroty pro každý rok jmenuje předseda představenstva pořadatele z odborníků z oblasti 

právní historie z České republiky a Slovenské republiky.  

4) Hodnotí se dle vybraných kritérií známkami od 1 do 10 (nejvyšší), přičemž právněhistorickou kni-

hou roku bude vyhlášena kniha s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

5) Porota se může rovněž usnést na tom, že za daný rok ocenění neudělí. 

6) Seznam vybraných knižních titulů, ze kterých bude porota vybírat právněhistorickou knihu roku, 

předloží porotě předseda představenstva. V průběhu soutěžního období může každý předsedovi 

představenstva pořadatele zaslat elektronickou poštou návrh knižního titulu, který může předse-

da představenstva zohlednit při předložení seznamu vybraných knižních titulů porotě.  

7) Vzhledem k zachování naprosté objektivity hodnocení nebudou jména nominovaných knih hod-

nocených porotou dopředu zveřejňována.  

8) Výsledky soutěže za daný rok budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele 

www.historyoflaw.eu a v Bulletinu Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.  

9) Autor a vydavatel knihy, která bude vyhlášena právněhistorickou knihou roku, obdrží od pořada-

tele příslušné osvědčení. 

10) Pořadatel je dle svého uvážení oprávněn udělit i zvláštní ocenění či čestné uznání. 

11) Na udělení ocenění není právní nárok. 

  

http://www.historyoflaw.eu/
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Fico, M.: Základy trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojno-

vej Československej republiky.  

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 169 s.  

 
Cílem publikace, tak jak byl stanoven autorem, mělo být postihnutí 

unifikačních snah trestního zákoníku v meziválečném období Čes-

koslovenské republiky. Autor sám úvodem zmiňuje, že téma unifi-

kačních snah na našem území není ničím, čím by se již v minulosti 

nikdo nezabýval, nicméně jeho záměrem je tuto problematiku 

uchopit z pohledu trestního práva hmotného.  

Práce je rozdělena na dvě části. První část seznamuje čtenáře 

s platným stavem trestního práva v období meziválečného Česko-

slovenska, na kterém jsou demonstrovány základní nedostatky, 

jako například dualismu práva apod. Poté následuje již seznámení 

s jednotlivými návrhy osnov trestního zákona, které měly tehdejší 

nevyhovující stav trestního práva odstranit. Autor si dal nemalou 

práci se zpracováním příslušných archivních fondů, v rámci kterých je možné objevit velmi zajímavé 

informace, které se unifikačních snah předmětného období týkají. Čtenář se tak nejen že seznámí 

s faktem ohledně existence jednotlivých navrhovaných osnov trestního zákona, ale jsou mu poskyt-

nuty také související informace dosud nezveřejněné, pocházející právě z archivního výzkumu autora.  

Předmětem zájmu autora se staly tři z připravovaných osnov trestního zákona zmiňovaného období. 

V rámci každé kapitoly, která se týká konkrétní osnovy, se autor snaží čtenáři poskytnout co nejvíce 

informací, které zřejmě považuje za pro čtenáře přínosné. Lze se tedy setkat nejen s informacemi 

ohledně komisí ke konkrétní připravované osnově, ale také s přesným obsahem osnovy či 

s procesem, který přípravu osnovy doprovázel, a to včetně informací ohledně zveřejňování. 

V neposlední řadě se lze v rámci publikace setkat s přiblížením určitých odborných článků, které na 

zveřejňované osnovy reagovaly, a to ať již pozitivně, či negativně.  

Druhá část předkládané publikace se poté zabývá jednotlivými, autorem vybranými, instituty trestní-

ho práva, přičemž i tato část je nezanedbatelným způsobem doplněna o informace z archivního vý-

zkumu autora, tedy o její přínosnosti nemůže být pochyb a o informace zajímavého charakteru zde 

není nouze. Mezi vybranými instituty zde objevíme například lidský věk, příčetnost, zavinění či okol-

nosti vylučující protiprávnost trestného činu. Autor i zde problematiku předkládá podobným způso-

bem jako v části první publikace. Na počátku vždy konkrétní institut přiblíží pohledem tehdy platného 

práva rakouského i uherského a poté se přesouvá k výkladu navrhovaných změn dle dříve zmiňova-

ných osnov trestního zákona. Výklad ohledně navrhovaných změn je poté i zde doplňován výňatky 

z odborných článků, které se k změnám vyjadřovaly a autoři těchto článků tak tímto způsobem mohli 

příslušným komisím pro změnu trestního práva poskytovat svůj odborný náhled. Z mého pohledu je  
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právě i zařazení těchto informací pro čtenáře velmi přínosné, neboť se povětšinou jedná o informace, 

které nebývají obsahem strohých výkladů ohledně novelizačních snah tehdejšího období.  

Závěrem publikace autor poskytuje čtenáři stručné shrnutí ohledně problematiky právního dualismu 

na našem území a snah o jeho překonání. Čtenář má tak možnost si obsáhlou přednesenou proble-

matiku, kterou publikace poskytuje, utřídit a uvědomit si realitu tehdejších snah a jejich vyústění.  

Dle mého osobního názoru se autorovi podařilo vytvořit dílo velmi povedené. Mám za to, že cíl, který 

byl stanoven úvodem publikace, autor splnil bez výhrad. Poskytl čtenáři vhled do tehdejšího platného 

stavu ohledně trestního práva hmotného a zároveň exkurz do snah o odstranění této nevyhovující 

situace. Čtenář má při čtení této práce možnost nahlédnout do nepříliš známých aspektů unifikačního 

(novelizačního) procesu, ke kterému na našem území v předmětném období docházelo. Může se dále 

seznámit s návrhy změn, které byly diskutovány a metodou komparační se poté v rámci vlastního 

výzkumu dopátrat k faktu, zda k takovým změnám později v rámci našeho trestního práva někdy do-

šlo.  

V neposlední řadě se domnívám, že vzhledem k širokému přehledu zdrojového materiálu může být 

publikace kdykoli v budoucnu zdrojem inspirace každému, kdo by se obdobným tématem zabýval. 

Například informace o předmětných publikovaných odborných článcích můžou být dle mého názoru 

velmi vzácnými každému autorovi podobného zaměření. 

Alena Korábová  
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Bílý, M. – Lóži, M. – Šlouf, J.: Nervová vlákna diktatury: regionální elity a komunikace  

uvnitř KSČ v letech 1945–1956. 

Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, 304 s. 

 

Publikace úvodem čtenáře seznamuje s problematikou dosavadního 

historického výzkumu témat podobných, který dle názoru autorů 

v rovině regionální není příliš oblíbeným způsobem bádání. 

V souvislosti s přiblížením aspektů regionální bádání se současně 

čtenář dozví, že právě regionální historický výzkum je základem 

zpracování předkládaného tématu, tedy skutečnost, kdy téma by 

mělo být zpracována drobně netypickým způsobem, který je dle 

autorů ovšem správný. Zároveň je podotknuto, že se jedná o regio-

nální výzkum v rámci nejedné regionální skupiny, což by mělo mít za 

důsledek nejen kvalitativní, ale i kvantitativní aspekt. V rámci pod-

kladového teoretického východiska poté autoři čtenáře upozorňují, 

že se při zpracování zvoleného tématu zaměřili zejména na aspekt 

komunikace a sociální politiky, neboť právě tuto sféru úhlu pohledu 

opět spatřují jako dosud příliš neprobádanou. V neposlední řadě autoři pracují s velmi známou teorií 

elit, kterou aplikují v rámci zpracovávání tématu a také neopomíjí důkladnou analýzu sociálních a 

klientských elit, díky které, dle jejich slov, nebylo zapomínáno ani na prvním pohledem méně důležité 

osobnosti, které měly uvnitř zkoumaného prostředí svůj významný vliv. Pro dostatečně názorné poje-

tí zejména komunikačního aspektu, jakožto propojenosti a fungování KSČ, se autoři poté rozhodli 

svoje zaměření věnovat zejména s důrazem na nejvýznamnější události, ke kterým v uvedeném časo-

vém území na našem území docházelo, a to právě vzhledem ke skutečnosti, že bádání každodenních 

běžných situacích by s největší pravděpodobností nepřinášelo tak významné poznatky, splňující účel 

předkládané publikace. Komunikační aspekty uvnitř KSČ během významných událostí by měly dle 

autorů poskytovat nejvěrnější náhled do hierarchického uspořádání této specifické společnosti.  

Jako zdroj poznání posloužily autorům zejména dochované archivní materiály, na kterých by měl být 

výsledek veškeré práce dle autorů postaven, přičemž i v rámci archivního výzkumu se autoři soustře-

dili jak na zemské, tak například na oblastní a městské archivy, přičemž zaměření konkrétních archivá-

lií bylo ze strany autorů také pojato velmi zširoka, a to kupříkladu od protokolů z konkrétních jednání 

až po běžné administrativní dokumenty jednotlivých sekretariátů. V neposlední řadě posloužily jako 

zdroje předkládané práce významná díla, která se tématu určitým způsobem dotýkají a autoři je se-

znaly jako vhodné pro dokreslení jimi zamýšleného záměru.  

Autorům práce taktéž nelze upřít logické členění publikace, které svůj základ nachází ve významných 

událostech, jež mohly na formování KSČ mít svůj významnější vliv. Zároveň díky takovému rozčlenění 

lze na konkrétní aspekty upozornit čtenáře se stanoveným cílem.  

Co nelze předkládané publikaci obecně nepřičíst je její pečlivost a obsáhlost informací, které čtenáři 

poskytuje. Na mnohých místech se z mého subjektivního pohledu jedná o informace tak detailní, že 

jsem velmi příjemné udivena z preciznosti, která byla práci na první pohled věnována. Nicméně na 

druhou stranu si troufám říci, že pro méně tématu znalého čtenáře by mohly být některé části množ-

stvím obsáhlých informací až matoucí. Avšak i na toto bylo zřejmě ze strany autorů myšleno, když na  
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závěr každé obsáhlejší části práce je vloženo shrnutí právě uvedeného, a to zejména pro vytyčení 

toho nejdůležitějšího, co by si měl čtenář z přečteného odnést.  

Mám za to, že práce díky veškerým aspektům, které ji provázejí, má potencionál se stát něčím výji-

mečným na poli historicko-právních analýz. Od způsobu, kterým se autoři při svém bádání zabývali, 

po teoretická východiska, které k formování svých závěrů využívali, až po bohatý zdrojový materiál, 

založený zejména na archivní činnosti, tedy zdroji původních informací. Publikace díky všem těmto 

aspektům poskytuje čtenáři vhled do všem tak známé KSČ a jejího fungování z nevšedního úhlu po-

hledu. V neposlední řadě může být práce pro rozsáhlý obsah zdrojového materiálu v budoucnu vý-

bornou inspirací pro každého, kdo by se obdobnou tématikou v rámci své publikační činnosti zabýval. 

Alena Korábová 
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Řeháček, K. a kol.: Kriminální případy a aféry z Plzně a okolí od roku 1377.  

Plzeň: Starý most s.r.o., 2020, 208 s. 

 

Kniha vzniklá v autorském kolektivu pod vedením plzeňského histo-

rika a archiváře Karla Řeháčka má připomínat kriminální případy, 

aféry či skandály, které v době svého udání byly neodmyslitelným 

milníkem a nechvalně zapamatovatelnou událostí, jak pro Plzeň, 

tak i pro její bezprostřední okolí. V této knize soudobí archiváři a 

novináři pátrali v archivech a dobovém tisku, aby vybrali pro čtená-

ře ty nejzajímavější případy a ukázali historii a atmosféru Plzně 

v souvislosti s trestním právem a pohledem, který byl doposud 

opomíjený.  

Samotná publikace je rozdělená do pěti historických období, při-

čemž největší časové rozpětí můžeme nalézt v kapitole s názvem 

Středověk a novověk. Daná kapitola obsahuje množství případů, 

bigamií rytíře Markvarta z roku 1377 počínaje a vzpourou libáko-

vických sedláků v letech 1785–1786 konče. Případy uvedené v jednotlivých podkapitolách jsou psány 

velmi čtivým textem, nechybí ovšem ani historické vsuvky, které umožňují čtenáři ještě více pronik-

nout do atmosféry jednotlivých případů. Vzhledem k časovému období, ve kterém se jednotlivé udá-

losti odehrály, bychom mohli připodobnit tuto část publikace jako moderní pojetí smolné knihy. Čte-

náře může jistě zaujmout případ pocházející ze šedesátých let 16. století nesoucí název Když se čaro-

valo…. Z historického hlediska se jeví jako nejvýznamnější příběh, pojmenovaný Když hořela Plzeň 

z roku 1507. 

Druhé časové období počíná příběhem Čižické travičky z roku 1880. I zde nechybí dobové vsuvky, 

ovšem, ty již nejsou psány staročeštinou, jako tomu bylo v předcházející kapitole, a tudíž krom někte-

rých německých slov, která se v dané době v textu často objevovala, je text velmi dobře srozumitelný 

i nejširší laické veřejnosti. Kromě trestných činů vražd se v dané kapitole setkáváme i s případem, 

který se zabýval neexistujícím spolkem Omladina a trestnými činy, které souvisely s urážkou majestá-

tu. Zvláště bych chtěl na tomto místě vyzdvihnout, z právně-historického hlediska významný případ, a 

to případ poručíka Würfla, na jehož rozkaz bylo dne 21. června 1918 zabito šest mladých a nevinných 

Plzeňanů.  

Z hlediska moderních právních dějin nejvíce oceňuji kapitoly z období první republiky, které začínají 

případem s příznačným názvem Kauza jedovatých slin z roku 1919, popisujícím šarvátky vedené pro-

střednictvím sdělovacích prostředků, a to mezi tehdejším poslancem Národního shromáždění a sta-

rostou Plzně v jedné osobě – Luďkem Pikem a poslancem Vojtěchem Čiperou. Jak v období Rakouska-

Uherska, tak i v období první republiky se mohou čtenáři, v případu Celá vláda stojí za hovno? z roku 

1932, seznámit s případy urážek představitelů státu a sami porovnat, jak moc bylo trestání odlišné. 

Čtenáře jistě zaujme i případ Na vysoké noze z roku 1934, který pojednává o JUDr. Karlu Zajíčkovi. 

Významným je tento proces mimo jiné proto, že se pachatel stal filmovou předlohou pro film Konto 

separato s Václavem Postráneckým v hlavní roli.  

V kapitole pojednávající o období okupace se nalézají jak případy statečných partyzánů, tak i kolabo-

rantů. V kontextu prvně jmenovaných představí čtenářům případ Noční přestřelka, odehrávající se 
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v mezidobí 1942 až 1944, oddíl Jestřáb, kterému byl později jako jediné odbojové organizaci v rámci 

Plzeňska přiznán charakter partyzánské skupiny.  

Období po roce 1945 považuji z mého pohledu za část, která je určená otrlejšímu čtenářstvu, a to 

zejména díky barvitému líčení. S některými případy je možné se setkat při studiu kriminalistiky, či 

při návštěvě Policejního muzea v Praze. Snad je to tím, že od spáchání daných trestných činů ještě 

neuplynula dostatečně dlouhá doba, a tak si člověk nedovede při čtení utvořit dostatečný emocionál-

ní odstup. První případ, o kterém se píše, je o pachateli Hubertu Pilčíkovi. Tento pachatel je též znám 

jako monstrum ze Sence, byl usvědčen z pěti vražd, ale obětí měl pravděpodobně na svědomí mno-

hem více. Daný pachatel využíval jako záminku pro vylákání svých obětí, umožnění bezpečného pře-

chodu přes hranice, případ pochází z padesátých let a tvoří nesmazatelnou událost ve špatném slova 

smyslu pro dějiny kriminalistiky. V dané kapitole nechybí ani mediálně známý případ Střelce 

z borských serpentin, tedy Jiřího Kájínka. Za přečtení stojí i proces Chválenických vražd z roku 1998, 

které nebyly nikdy objasněny. Poslední kauza, kterou v publikaci nalezneme, pochází z roku 2006. Na 

závěr knihy nechybí seznam dalších případů z černé kroniky, které pochází z dobového tisku, prameny 

a literatura.  

V rámci celé knihy může čtenář shlédnout bohatý obrazový materiál, který se skládá z fotografií, kre-

seb, map, ale nechybějí ani zápisy z matrik, archiválie a výňatky z dobového tisku.  

Kniha je psána neotřelým, svižným a čtivým stylem. Reflektuje doposud opomíjený náhled na vývoj 

trestněprávní problematiky v souvislosti s regionem Plzeňska a jeho okolí. Jedná se o populárně na-

učnou knihu, při jejímž psaní vycházeli autoři jednak z online portálů pro studium pramenů, periodic-

kého a denního tisku, církevních matrik, kronik obcí a četnických stanic, ale i z operátů sčítání lidu a 

bohaté literatury, všechny tyto zdroje jsou uvedeny v poznámkovém aparátu na konci knihy. 

Z hlediska vývoje trestního práva se kniha více zaměřuje na procesní stránku jednotlivých případů, 

z tohoto hlediska lze považovat za přínosné, podrobit skutkově podobné případy komparaci co do 

výměry konečných trestů. Na druhou stranu publikace se příliš nezaobírá trestními zákony, řády ani 

historickými právními památkami.  

Právní historici by zajisté uvítali, pokud bychom se mohli dozvědět více informací o tom, dle jakých 

předpisů a ustanovení byli pachatelé trestáni. Ze shora zmiňovaných důvodů lze tedy shrnout, že se 

jedná o zajímavé dílo, které ovšem spadá do populárně naučné literatury a jehož přínos pro vývoj 

historie trestního práva lze spatřovat v chronologickém náhledu na trestání pachatelů v jednotlivých 

obdobích našeho státu. 

Pavel Opat 
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IUS MONTIUM. PRÁVO MORAVSKÝCH VINOHRADNÍCH HOR 
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Jiří L. Bílý 
  
 
 
KEY Publishing, Ostrava, 2020 

 

 

 

 

DIRECTIO METHODICA V DEJINÁCH UHORSKÉHO PROCES-
NÉHO PRÁVA 
Tomáš Gábriš 
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Wolters Kluwer, Bratislava, 2020, 544 stran 
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KNIHY  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

VYDANÉ V KOEDICI 
 

 

 

PRÁVNÍ DĚJINY NA BRNĚNSKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTĚ 
(100 LET BRNĚNSKÉ PRÁVNÍ HISTORIE) 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen 
  
 
ISBN 978-80-87475-66-9  
(The European Society for History of Law) 
 
ISBN 978-80-7418-348-5 
(KEY Publishing) 
 
 
 
The European Society for History of Law, Brno, 2020, 
hardcover, B5, 626 stran 

 
 

Jako další příspěvek k nedávnému kulatému výročí založení Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

předkládají Ladislav Vojáček, Karel Schelle a Jaromír Tauchen publikaci věnovanou vývoji oborů 

právní dějiny a romanistika na brněnské právnické fakultě v uplynulém století.  

Kniha čítající 626 stran se skládá z několika částí. Úvodní část se věnuje charakteristice historicko-

právních předmětů, učebním pomůckám, vědeckému zaměření členů katedry dějin státu práva, vý-

znamným projektům či zahraničním stykům katedry. Druhá a zároveň nejrozsáhlejší část obsahuje 

biografické medailonky celkem třiceti právních historiků a romanistů, kteří v uplynulých sto letech 

na brněnské právnické fakultě působili či v současnosti působí. Její součástí je i bibliografie. V závěru 

publikace nalezne čtenář seznamy katedrou uspořádaných konferencí, seznam kvalifikačních prací 

obhájených na katedře dějin státu a práva od poloviny sedmdesátých let či vyobrazení obálek nejvý-

znamnějších knih brněnských právních historiků. V závěru je publikováno 67 fotografií ze života ka-

tedry a rovněž archiválie dokládající její činnost od doby jejího vzniku v roce 1969.  

Čtenářsky zajímavé jsou osobní vzpomínky Eduarda Vlčka a Karla Schelleho na začátky fungování 

katedry a její další rozvoj v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 
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denfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers 
Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift   

Tamás Antal: The History of the Royal Appeal Court of 
Szeged between 1890 and 1950   

Anna-Bettina Kaiser: Ausnahmeverfassungsrecht   

Ulrich Loewenheim, Matthias Leistner, Ansgar Ohly 
(Hrsg.): Urheberrecht. Kommentar   

Martin Avenarius, Christian Baldus, Francesca Lamberti, 
Mario Varvaro (Hrsg.): Gradenwitz, Riccobono und die 
Entwicklung der Interpolationkritik   

Sebastian Stepan: Scaevola noster 

 
TABLE OF CONTENTS 

Julian Lubini: The Free City of Danzig and its Higher Administrative Court (1920–1935)   

Valerie Zatloukal: Max Kasers „Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung“ und die „Krise des rö-
mischen Rechts“ unter der NS-Herrschaft   

Carmine Galloro: Die Umsetzung des römischen Privatrechts im Völkerrecht   

Carmen Lázaro Guillamón: Conflict Resolution by Consensus in Roman Law: Historical Approach to 
Mediation   

Theodore Kazazakis: The Advocates in Byzantium during 12th Century according to “Ecloga Basili-
corum”   

Ivan Milotić: Arbitration Agreement of 1535 between the Habsburgs and the Venetians   

Hadrian Ciechanowski: The Polish Civil Status Registration System – the Longue Durée of the Prus-
sian Idea   

István Novák: Die Entwicklung des Kirchenrechts im 20. Jahrhundert. Zur Auswirkung des Säkularis-
mus und des Pluralismus auf die Entwicklung des Kirchenrechts am Beispiel des Eherechts   

Zsolt Pfeffer: The Development of Modern Budgetary Law in the European Legal Culture   

Judit Balogh: How to Make a Civil Code: Plans and Drafts of General Rules in 19th Century Hungarian 
Private Law   

Adam Boóc: Comments on Some Important and Current Problems of the Law of Succession in Hun-
gary – Considering Historical Aspects   

Norbert Varga: The European Roots of Hungarian Regulation of the Cartels Special Attention to the 
Foundation of Cartel Supervisory Public Authorities   

Olga Lysenko: Das Ehe- und Familienrecht in der byzantinischen Ekloge (8. Jahrhundert) mit Blick auf 
römisches, orientalisches und Kirchenrecht   
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Volodymyr Kyrychenko, Olena Sokalska: Western Penitentiary Tradition in the Kingdom of Poland  

Tetiana Syroid, Oleksandr Havrylenko, Alona Shevchenko: Foundation for Criminal Law in Antique 
States of the North Black Sea   

Keltis Kruja, Engjëll Likmeta: Historical and Legal Aspects of Heritage Law in Albania   

Markus Hirte: Von der Folterkammer zum Rechtskundemuseum – Die Geschichte des Mittelalterli-
chen Kriminalmuseums in Rothenburg   

Kerstin Rupp: Sozialer Wandel und soziale Stellung in Chinua Achebes Things Fall Apart sowie Kazuo 
Ishiguros Remains of the Day – Teil I. 

 

REPORTS FROM HISTORY OF LAW 

The Research of Hungarian Cartel Supervision (Norbert Varga)   

50 Years of Právněhistorické studie (Kamila Stloukalová)   

Reflections on the Genesis of the Moravian Vineyard Rules (Jiří L. Bílý) 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 50/3 

 

 

STUDIE 
 

Jakub Razim: Klášter Hradiště ve sporu o domašovský les. 
Příspěvek k dějinám mezního práva ve středověku   

Marek Starý: Kupní smlouvy k lenním statkům frýdlant-
ského knížectví (vévodství)  

Miroslav Šepták: Historické souvislosti vzniku rakouské 
ústavy 1920  

Jiří Šouša jr.: František Xaver Hodač jako spolutvůrce no-
rem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919–
1924 

 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Pavel Záliš: Magie v Lex Duodecim tabularum   

Jakub Stromšík: Vývoj pojmu osoba v právu a jeho reflexe 
v ABGB a v občanském zákoníku z roku 2012 

 
 

RECENZE 

Tretera, J. R. – Horák, Z. (eds.). Spiritual Care in Public Institutions in Europe (Jan Beránek)   

Kuklík, J. Příběh československé ústavy 1920. I. díl: Příprava a přijetí ústavní listiny (Pavel Maršálek)   

Tretera, J. R. – Horák, Z. Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin (Marek Novák)   

Gajdoš, M. – Konečný, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. III. (1954–
1960). IV. (1954–1960) (René Petráš)  

Behringer, W. Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ (Příběh z raného novověku) (Radim Seltenreich)   

Papáč, R. Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí (Adriána Švecová)   

Tomeš, I. Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva (Josef Vošmik) 

Vyšný, Peter (ed.). Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty. Zborník príspev-
kov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na počesť a pamiatku docentky Gertrudy Želez-
kovovej (Ladislav Vojáček) 

 

ZPRÁVY 

Správa z inauguračnej prednášky doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD. (Martin Gregor)  

 

Plný text PHS č. 50/3 je dostupný na tomto odkazu: 
https://karolinum.cz/data/cascislo/8663/PHS_50_3.pdf 
 

  

https://karolinum.cz/data/cascislo/8663/PHS_50_3.pdf
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POCTA PROF. KAROLINĚ ADAMOVÉ K 70. NAROZENINÁM 
Peter Brezina, Antonín Lojek (eds.) 

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, 435 s., ISBN 978-80-261-0936-5 

 

 

OBSAH 
 

Antonín Sýkora, Jaroslava Holubová: V boji o právní pově-
domí neumdlévejme!  

Stanislav Balík: Kajetán Nechodom – advokát a podvodník 

Jozef Beňa: Milan Rastislav Štefánik a ideologizácia histo-
riografie v Československu v rokoch 1948–1992   

Peter Brezina: Odraz západní jurisprudence v české právní 
vědě (zejména na stránkách Právníka) v letech 1910–1990   

Tomáš Dvořák: Majetková účast člena v družstvu podle 
zákona o obchodních korporacích   

Dita Frintová, Ondřej Frinta: K historii rozlišování mezi 
přepravními řády a smluvními přepravními podmínkami   

Tomáš Gábriš: Estetika a politika v postmodernej dobe: 
pohľad J.-F. Lyotarda   

 

Antonín Ignác Hrdina: Může existovat právo bez meče?   

Marie Karfíková: Zamyšlení nad finančním právem  

Jozef Klimko, Martin Gregor: Dejiny výučby rímskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komen-
ského   

Vilém Knoll: Zakázané zbraně ve středověkých nařízeních chebské městské rady (krátká poznámka k 
širšímu tématu)   

Ladislav Křížkovský: Úvaha o politické morálce   

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková: Vzájomné dedenie šľachtických a meštianskych manželov 
podľa uhorského novovekého dedičského práva  

Antonín Lojek: Stará litoměřická radnice – symbol moci soudní a správní a městského práva  

Miroslav Lysý: Karel Kizlink a jeho prínos Univerzite Komenského  

Marian Małecki: Dzieje prawa w powiedzeniach i przysłowiach polskich   

Pavel Maršálek: Počátky nacistické protektorátní justice   

Jan Podola: Omezení osobní svobody v Obnoveném zřízení zemském a Habeas Corpus Act   

Karel Schelle: Vývoj trestní ochrany měny   

Petra Smržová (Jánošíková): Principy horního práva ve středověkých právních pramenech   

Grzegorz Smyk: Nauka policji jako źródło nowożytnych nauk administracyjnych   

Marek Starý: Poslední český reverz k zemi a jeho pečetitel   

Jan Štemberk: Rozhodčí soud Československé obchodní komory v prvním čtvrtstoletí své činnosti   
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Jan Šejdl: Malé zamyšlení nad hudbou a právem   

Jaromír Tauchen: Jaroslav Demel – dnes již pozapomenutý právní historik 

Vendulka Valentová: Dopad únorového puče v roce 1948 do oblasti živnostenského podnikání  

Václav Valeš: Dvojí zrození a dvojí zhroucení Katolické ligy  

Zdeněk Veselý: Jan Masaryk a OSN   

Ladislav Vojáček: Neúspěch kodifikací trestního práva správního z padesátých let minulého století   

Zuzana Vostrá: Ústavní soudnictví na území České republiky do roku 1948  

Katarína Zavacká: Slovenský štát – necenzurovaný    
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VIII. ČESKO-SLOVENSKÉ PRÁVNĚHISTORICKÉ SETKÁNÍ  

DOKTORANDŮ A POSTDOKTORANDŮ.  

SBORNÍK Z KONFERENCE 
Jaromír Tauchen (ed.) 

Brno: Masarykova univerzita, 2020, 396 s., ISBN 978-80-210-9721-6 
 

 

OBSAH 
 

Tereza Blažková, Jiří Šouša: Konfiskace jako důsledek 
sankce od roku 1918 do roku 1938 za podmínek nikoliv 
mimořádných – koncepční východiska.  

Štěpán Burda: Urážka prezidenta republiky v rozhodovací 
praxi krajského soudu v Jihlavě (1923–1939) 

Daniela Burešová: Smlouva o dílo: diskuze ve 20. až 60. 
letech minulého století 

Martin Cempírek: Historické souvislosti vydržení lesního 
pozemku 

Radek Černoch: Mandatum a odměna za ně  

Milan Dobeš: Příživnictví – právněhistorický vývoj tohoto 
institutu na našem území 

Iva Dudášová: Právne postavenie matky vo Francúzsku a 
na území Slovenska v prvej polovici 20. storočia 

Václav F. Dvorský: Ochrana vkladatelů v právu římském  

Miroslav Fico: Súkromná žaloba v návrhu trestného poriadku z roku 1929  

Ján Ivančík: Uplatňovanie rímskej zásady vigilantibus iura scripta sunt v modernom práve a jej 
pôvodný význam v rímskom právnom poriadku  

David Kolumber: Ustanovování soudců – česká historická perspektiva  

Alena Korábová: Sexuálně násilné trestné činy v období feudalismu  

Alica Křápková: Obligácie v Žilinskej právnej knihe  

Klaudia Łachowska: Statute of Limitations in Polish Civil Law  

Ingrid Lanczová: Zákonná regulácia očkovania v Uhorsku  

Jan Macura: Příprava kartelového zákona č. 141/1933 Sb. z. a n.  

Zuzana Mičková: Sondáž postavenia vdovy na prelome stredoveku a novoveku s dôrazom na docho-
vaný pramenný materiál mesta Banská Bystrica 

Lucie Mrázková: Římskoprávní cesta k držbě práva  

Pavel Opat: Soukromý žalobce v trestním řízení se zaměřením na trestní řád z roku 1873  

Dávid Pandy: Ideové východiská determinujúce postavenie mladistvých v uhorskom trestnom práve 
v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia 

Martin Pelikán: Náhrada škody v návrhu občanského zákoníku z roku 1937  
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Karel Rohr: Trestněprávní ochrana majetku v socialistickém vlastnictví v dobové právní vědě  

Milan Šimandl: Středověké právní normy na ochranu přírody v českých zemích  

Martin Skaloš: Vzťahy vlastníka pozemku a vlastníka stavby v historickom a právnom kontexte úze-
mia Slovenska  

Lenka Šmídová Malárová: K otázce nabytí vlastnického práva akcesí v pramenech brněnského měst-
ského práva  

Alžbeta Sztuková: Actio de effusis et deiectis včera a dnes  

Josef Vacek: Prameny k činnosti apelačního soudu kolem roku 1700  

Pavel Vetešník: Správní soudnictví za první republiky u okresních a župních úřadů  

Vojtěch Vrba: Některé právní aspekty smluv zakládajících československá svobodná přístavní pásma 
ve svobodném a hanzovním městě Hamburku 

Pavel Záliš: Lex talionis 

 

Elektronická verze sborníku je dostupná na tomto odkazu: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/cs_doktorandi2020_tauchen.pdf  

 

 
 
 

  

https://www.law.muni.cz/sborniky/cs_doktorandi2020_tauchen.pdf
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PŘEDSTAVENÍ KNIH NA YOUTUBE KANÁLE  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

 

Kolektiv autorů:  

ÚSTAVA A ÚSTAVNÍ SYSTÉM MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA 

 

 
https://youtu.be/ytCfL5Tb25M 

 
 

 

Jiří L. Bílý: IUS MONTIUM.  
PRÁVO MORAVSKÝCH VINOHRADNÍCH HOR V KONTEXTU STŘEDNÍ EVROPY 

 

 
https://youtu.be/5tg0esc1kl4 

https://youtu.be/ytCfL5Tb25M
https://youtu.be/5tg0esc1kl4
https://www.youtube.com/embed/ytCfL5Tb25M?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/5tg0esc1kl4?feature=oembed
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Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen:  
PRÁVNÍ DĚJINY NA BRNĚNSKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTĚ (100 LET BRNĚNSKÉ PRÁVNÍ HISTORIE) 

 

 
https://youtu.be/6YGxCXjvEpY 

 
 

 

ROZHOVORY NA YOUTUBE KANÁLE  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

 

Jiří L. Bílý:  
MORAVSKÁ PROBLEMATIKA PŘI TVORBĚ ÚSTAVY ČR  

 

  
https://youtu.be/y94pEY_dYzk   

https://youtu.be/6YGxCXjvEpY
https://youtu.be/y94pEY_dYzk
https://www.youtube.com/embed/6YGxCXjvEpY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/y94pEY_dYzk?feature=oembed
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Cena Bedřicha Hrozného za překlad Digest pro člena  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. Radka Černocha 

 

 
Foto: Univerzita Karlova 

 

V rámci připomenutí 17. listopadu coby Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne stu-

dentstva proběhlo na Univerzitě Karlově též předávání ocenění, která tato univerzita uděluje. Jedno 

z nich, Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, bylo uděleno i autorskému kolektivu pod vedením 

prof. Skřejpka, jehož součástí byl kromě další členky pražské fakulty Kláry Žytkové též Radek Černoch 

z KDSP PrF MU. 

Cena byla udělena za publikaci SKŘEJPEK, Michal – ČERNOCH, Radek – ŽYTKOVÁ, Klára. Digesta seu 

Pandectae. Tomus II. Liber XVI–XXXV. Fragmenta selecta. Digesta neboli Pandekty. Svazek II. Kniha 

XVI–XXXV. Vybrané části. Praha: Karolinum, 2019. 749 s. (ISBN 978-80-246-4332-8) přičemž autorský 

podíl R. Černocha se týká knihy 35 (s. 675–713). 

Publikace přináší text, překlad a doplňující komentáře vybraných částí Digest císaře Iustiniana. Pře-

kládání Digest v rámci České a Slovenské republiky navazuje na tradici založenou prof. Blahem a za-

padá rovněž do celkového rámce, který je v právní romanistice aktuální – i v řadě dalších zemí probí-

hají či relativně nedávno byly dokončeny překlady Digest (např. v Nizozemí, Polsku či Rusku). Je sym-

bolické, že i v Německu a Itálii coby vůdčích zemích romanistického bádání jsou s moderním překla-

dem Digest v podobné fázi jako Česká republika, jakkoliv jejich překlad je úplný, zároveň však mají 

výhodu, že se na rozdíl od českého překladu nejedná o první překlad do daného jazyka. Přesto nový  
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německý překlad již delší dobu končí 34. knihou a italský se nejnovějším svazkem dostal na tutéž me-

tu. Význam překladu podtrhuje i to, že překlady do angličtiny coby v současnosti obecně nejužívaněj-

šího jazyka nemají odpovídající kvalitu, takže jejich praktické využití je značně limitováno. 

Věcně se přeložená část týká především reálných a konsensuálních kontraktů (knihy 16–22), práva 

rodinného (knihy 23–27) a práva dědického (knihy 28–35). Jedná se tak o problematiku, jejíž přínos 

kromě studia římského práva spočívá i v tom, že může být zejména v částech týkajících se práva dě-

dického cenným vodítkem pro interpretaci současného práva, jelikož jde o problematiku, v níž náš 

občanský zákoník čerpá inspiraci právě z římského práva (zpravidla prostřednictvím ABGB, ale 

v některých případech přímo). 
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Právní dějiny na stránkách Právnických listů 

Recenzovaný časopis Právnické listy vydávaný Fakultou 

právnickou Západočeské univerzity v Plzni v nakladatel-

ství Wolters Kluwer ČR od roku 2017 na svých stránkách 

pravidelně publikuje odborné články z oblasti právních 

dějin a oborů příbuzných.  

V posledním čísle tak vyšel článek doc. JUDr. Petra Do-

stalíka a Mgr. Šimona Kočnara Římsko-právní kořeny 

kodexu kanonického práva (CIC 1983) (č. 1/2020, s. 14–

20), který se zabývá vlivem římského práva na úpravu 

kanonického práva a zaměřuje se na osm zásad římsko-

právní nauky, konkrétně na problematiku pohnutky při 

uzavírání manželství (dolus, vis ac metus), zákazu man-

želství mezi únoscem a unesenou, překážky veřejné po-

čestnosti, disparitas cultus, impotence, nedostatku věku, 

zásady pacta sunt servanda, zásady mala fides superve-

nies non nocet. Ze starších čísel lze připomenout napří-

klad články doc. Mgr. Mateje Mlkvého, Ph.D., LL.M., Náu-

ka o vlastníckom práve v novovekých školách rímského práva (č. 2/2019, s. 3–8), doc. JUDr. Marka 

Starého, Ph.D., Judikatura prvorepublikového Nejvyššího správního soudu týkající se neoprávněného 

užívání šlechtických jmen a titulů a deliktů obdobných (č. 2/2019, s. 23–31), prof. Dr. Ivana Halásze, 

Ph.D., Minulosť v ústavách: Historická narratíva v ústavných preambulách štátov strednej Európy (č. 

1/2019, s. 3–10), Mgr Mariola Szewczak-Daniel, The signifcance of Ulen loans for the fnancial and 

investment economy of the interwar Lublin (č. 1/2019, s. 15–22), JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., 

Od Spolku českých advokátů v Království českém k Jednotě advokátů československých v Praze v le-

tech 1918–1938 (č. 2/2018, s. 3–7), Dr hab. Andrzej Wrzyszcz, Professor of UMCS, Distinctiveness of 

the Politico-Administrative System of the Chełm Governorate (1912–1915) (č. 2/2018, s. 15–22), prof. 

JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O. Praem, Kanonické právo a kultura (č. 2/2017, s. 18–22) a prof. 

JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., Aktuálnost hodnot a tradic vzniku Československa (č. 1/2017, s. 

23–27).  

Časopis je distribuován v tištěné i elektronické podobě, která je dostupná nejen v systému ASPI, ale 

také na stránkách fakulty. Více informací naleznete na adrese:  

https://www.fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/ 

Vilém Knoll  

https://www.fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
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Mezinárodní studentská konference Iustoria s tématem „Law Codes and Women“ 

V rámci rozšiřování svých aktivit letos Collegium Iuris romani (CIR), tedy spolek studentů fungující při 

katedře dějin státu a práva brněnské právnické fakulty, narazilo na možnost účasti na prvním ročníku 

mezinárodní právněhistorické konference Iustoria s tématem Law Codes and Women (Právní kodexy 

a ženy), organizované právnickou fakultou Bělehradské univerzity. 

Po společné konzultaci ohledně témat si nakonec to své našlo hned šest členů našeho spolku, kteří se 

následně i zúčastnili.  

Oproti původnímu plánu se ovšem konference neodehrála ani na očekávaném místě, ani 

v očekávaném čase, neboť pandemická situace ve světě způsobila nejprve přesun události z března 

na říjen, následně pak její úplné převedení do distanční podoby, což bylo ještě komplikovanější o to, 

že pro některé z nás šlo o vůbec první konferenci s vlastním příspěvkem. Na druhou stranu dlouhý 

odklad umožnil podstatně širší práci na tématech, což ve finále přineslo kýžené ovoce, když naše pří-

spěvky v nejmenším nezaostávaly za pracemi ostatních jak magisterských, tak doktorských studentů 

z mnoha univerzit světa. 

Co se prací týče, v oblasti starších dějin Jan Tranžík vystoupil s rozsáhlým příspěvkem Levirate marria-

ge throughout the ages (Levirátní manželství v průběhu věků), Dita Čoláková se zaměřila na konkrét-

nější oblast římského práva v příspěvku Rights and Duties of Women in Roman Law of Succession – 

Analysis of D. 5. 2. 28 (Práva a povinnosti žen v římském dědickém právu – analýza D. 5. 2. 28) a Ve-

ronika Ondrášková nás zavedla do raného novověku v rámci příspěvku Women’s Right to Dowry in 

the Early Modern Age (Právo žen na věno v zemích Koruny české v raném novověku). Novodobé ději-

ny pak obsáhli Štěpán Burda, zabývající se otázkami okolo meziválečné osnovy československého 

občanského zákoníku v příspěvku Maternal and Paternal Power in the Interwar Czechoslovak Civil 

Code Proposals (Mateřská a otcovská moc v meziválečných osnovách československého občanského 

zákoníku), Jakub Novák, s příspěvkem zaměřeným na období okolo první světové války a veteránský 

status žen sloužících při československých legiích v Rusku Women of the legion – unrecognised mem-

bers of the first Czechoslovak army (Ženy legií – neuznaní členové první československé armády) a 

s obdobným tématem pak v otázce druhého odboje navázal Mgr. Vojtěch Vrba v příspěvku nazvaném 

Legal position of women in Czechoslovak army corps during and after the Second World War (Právní 

pozice žen v Československém armádním sboru v průběhu a po druhé světové válce). 

Je třeba dodat, že pro většinu našich účastníků byly příspěvky v této konferenci také prvními oficiálně 

publikovanými díly. Krom toho se na základě známostí, které jsme v průběhu konference získali, po-

dařilo navázat spolupráci mezi brněnskou a bělehradskou právněhistorickou katedrou. V současnosti 

probíhají přípravy na společnou práci zaměřenou na komparaci meziválečných návrhů občanského 

zákoníku, které souběžně vznikly v Jugoslávii a Československu. V tomto směru už také proběhla prv-

ní distanční schůzka, na které jsme se shodli na společné představě a rozvržení práce. 

Závěrem zmíním, že druhý ročník konference na téma Law and Religion (Právo a náboženství) byl již 

vyhlášen a my doufáme, že příště již dostaneme k možnosti představit své příspěvky osobně. 

CIR je samozřejmě otevřen pro všechny zájemce z řad jak magisterských, tak i doktorských studentů, 

stejně jako jsme v případě zájmu ochotni všestranně pomoci s přípravou příspěvku pro další ročník 

konference. 

Jakub Novák 
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Rozhovor s doc. JUDr. Ivanou Šoškovou, PhD. 

 

 

Můžete prosím krátce představit, jakou oblastí se vě-

decky zabýváte a jakou vaši knihu považujete za nej-

lepší? 

Hoci pedagogicky sa už dlhodobo sústreďujem skôr na 

všeobecné dejiny štátu a práva, resp. na dejiny práva 

štátov Európy a USA, v rámci svojej vedeckej činnosti sa 

venujem predovšetkým vývoju manželského a ro-

dinného práva na území Slovenska po roku 1918. 

Skúmam právno-historický vývoj rodinnoprávnych in-

štitútov, s dôrazom na ich zásadnú premenu v období 

ľudovej demokracie a smerovania k socializmu v druhej 

polovici 20. storočia.  

Asi za najvýznamnejšiu v tomto smere (a vzhľadom na 

čas, ktorý som sa danej problematike venovala aj za 

svoju určitú „srdcovú záležitosť“) považujem monogra-

fiu s názvom „Manželstvo a manželsko-právne vzťahy 

vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného 

práva 1949“ (Banská Bystrica, 2016), kde som zhmotnila 

svoj niekoľkoročný výskum týkajúci sa premeny inštitútu manželstva na základe zákona o rodinnom 

práve z roku 1949. Skúmala som v nej jednak dobové materiálne pramene práva a ich vplyv na podo-

bu formujúceho sa, ideologicky nového a na nových zásadách postaveného rodinného práva, sledo-

vala som predovšetkým politické, sociálne, ale čiastočne i ekonomické, demografické a iné podmien-

ky života československej spoločnosti po II. svetovej vojne, no najmä po prevrate v roku 1948, ktoré 

podstatne ovplyvnili tvorbu práva a našli svoj zásadný význam v rámci právnickej dvojročnice.  

V monografii som sa snažila priblížiť potrebu prelomových zmien v rodinnom a manželskom práve, 

potrebu a východiská kodifikácie rodinného práva, resp. podmienky, ktoré mali významný vplyv na 

obsah prijímaných noriem, či dokonca boli príčinou nevyhnutnej zmeny existujúcej právnej úpravy. 

Vo vzájomnej prepojenosti s genézou a vystihnutím okolností prijatia zákona č. 265/1949 Zb. o rodin-

nom práve ako kodifikačného medzníka som sa prirodzene venovala aj podrobnej analýze jeho prís-

lušných ustanovení, uskutočňovala som výklad zákona a zhodnocovala som novo zavedené a uprave-

né konkrétne inštitúty manželského práva v ich vtedajších súvislostiach, hodnotila som kvalitu ich 

úpravy, samotný obsah, komparovala ich s predchádzajúcim právnym stavom. V snahe zaujať k nim 

čo najobjektívnejšie kritické stanovisko som na príkladoch súdnej praxe poukazovala tiež na pro-

blémy spojené s aplikáciou uvedených noriem a s kreovaním novodobej judikatúry, vyžadujúcej zme-

nu myslenia a najmä dôslednú zmenu prístupu sudcov k riešeniu rodinno-právnych záležitostí v po-

rovnaní s minulosťou. Práca je v tomto smere určitou reflexiou právnej úpravy manželstva v dobovej 

spoločenskej, právnej a hodnotovej realite, na prechode od „dedičstva“ tzv. prvej Československej 

republiky k novo budovanému, ideologicky a kvalitatívne odlišnému právu, ktoré je dnes našim „de-

dičstvom“ z predchádzajúcej éry. 
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Dostává se podle Vás v dnešní společnosti dostatečné pozornosti právní historii? 

Právo a históriu ja osobne vnímam ako spojené nádoby. Veď pre každú spoločnosť je právo jej ima-

nentnou súčasťou, právo spoločnosť nielen reguluje, ale aj formuje. Rôzne úrovne kultúrnej vyspelos-

ti, historicky podmienený progres či degres, prípadne i regres, zas naopak nachádzajú svoju reflexiu 

v práve. Vplyv histórie na právo a vplyv práva na históriu sú teda evidentné. Súčasná spoločnosť 

nemôže v žiadnom prípade poprieť, že právo je historickým javom. Len dnešný „uponáhľaný človek“, 

sledujúci moderné technológie a budúcnosť v online priestore, akoby sa nechcel všeobecne už pri 

histórii zastavovať, chce riešiť len to, čo je tu a teraz. Často sa s takýmto názorom a postojom stretá-

vam i u svojich kolegov venujúcich sa pozitívno-právnym disciplínam. Som väčšinou milo prekvapená, 

ak niekto z nich precízne ovláda aj históriu právnych inštitútov, ktorým venuje pozornosť z hľadiska 

v súčasnosti platného práva. Mnohí z nich si neuvedomujú, odkiaľ vlastne pramení poslanie tohto 

inštitútu, ako vznikol, aké je jeho terminologické pozadie, aká je vlastne jeho samotná historická exis-

tencia a „cesta“ v rámci práva, ale i v rámci právnej vedy.  

Ak si toto málokedy uvedomujú ľudia z právnickej komunity, niet sa čomu čudovať, že len v mizivej 

miere si význam právnej histórie uvedomuje aj laická verejnosť. A pritom práve legislatíva, majúca 

dosah na každého jednotlivca v spoločnosti, môže byť výrazne ovplyvnená a optimalizovaná práve 

prostredníctvom právnej histórie. Právnou históriou sa možno inšpirovať pri tvorbe právnych predpi-

sov, a to nielen koncepčne, ale i pojmovo/terminologicky, prípadne priamo historickou skúsenosťou, 

historickou argumentáciou a historickým výkladom práva.  V takomto nejakom smere by sme sa 

mohli snažiť prezentovať právnu históriu. Počnúc u študentov, cez blízkych, priateľov, až po laickú 

verejnosť. Myslím, že právna história má svoju pozornosť, no zaslúžila by si ju určite vo väčšej miere.  

 

Kam se bude právní historie podle Vás ubírat v blízké budoucnosti? 

Pri tejto otázke sa pokúsim uvažovať o právnej histórii ako o disciplíne pestovanej predovšetkým na 

právnických fakultách. Všeobecne, ako som už trochu naznačila vyššie, sa v právnickom prostredí 

(prostredie vzdelávacích inštitúcií nevynímajúc) čoraz výraznejšie presadzuje tendencia uprednostňo-

vania pozitívno-právnych disciplín, pozitívneho práva. Samotné profesijné, resp. stavovské právnické 

organizácie a komory akoby uprednostňovali takých absolventov, ktorí budú nabití perfektnými zna-

losťami platného práva, budú okamžite schopní zapojiť sa do prípravy podkladov pre svojho zamest-

návateľa a schopní riešiť praktické právne problémy. Tomu sa potom nepriamo prispôsobuje aj 

skladba študijných programov v odbore právo, kde v poslednej dobe možno cítiť isté zaznávanie his-

toricko-právnych disciplín a istú „nepotrebnosť“ historicko-právne ladených predmetov. Osobne som 

však toho názoru, že ak chceme vychovať a do budúcnosti mať informačne a najmä argumentačne 

dobre pripravených absolventov-právnikov, potom treba predovšetkým rozvíjať ich kritické myslenie, 

„podkuté“ znalosťami o historicko-právnych súvislostiach vo vývoji štátu a práva.  

Právno-historické predmety tu majú nielen propedeutické poslanie, ale aj poslanie vzbudzovať 

v mladých ľuďoch záujem o minulosť, aby boli sami motivovaní „pátrať“, prečo je to v práve dnes tak 

alebo onak, kde sú počiatky konkrétnych právnych inštitútov, kde sú dôvody ich premeny a príčiny 

podoby ich súčasného stavu. V tomto smere sme, myslím, všetci kolegovia - právni historici zajedno. 

Svojim pedagogickým majstrovstvom a právnou vedou chceme byť partnermi pre kolegov - či už štu-

dentov alebo hotových právnikov - zaoberajúcich sa pozitívno-právnymi disciplínami. Chceme im 

stále ukazovať, že sme tu, že sme potrební a v mnohom nápomocní. Dokážeme pre nich robiť „bac-

kround“ a prierezovo, širokospektrálne pre nich skúmať historické pozadie práva a jeho inštitútov. Ak 

sa nám podarí našu záľubu v právnych dejinách pretaviť do ich záujmu o hlbšie skúmanie práva alebo 

určitých právnych súvislostí, potom s výhodou príťažlivosti historických tém v nich môžeme prebudiť  
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zaujímavo mysliaceho a rozhľadeného človeka.  V tom vidím inšpiratívny potenciál našej vedecko-

pedagogickej práce a lásky k právnej histórii.   

 

Jak hodnotíte spolupráci mezi katedrami a v rámci obce českých a slovenských právních historiků? 

Spoluprácu katedier vnímam ako veľmi dobrú. Fakticky i prakticky v rámci celého bývalého Českoslo-

venska. Stále sa vzájomne vnímame ako jedna dobrá partia. Všetci sa v zásade poznáme, registruje-

me sa, pomáhame si - nielen katedry slovenských právnických fakúlt, ale i katedry v rámci Českej 

republiky. Myslím, že k sebe máme veľmi blízko, nielen jazykovo, ale i kultúrne a určite tiež mentálne 

- veď my právni historici sme v zásade niečím zvláštni, keď sme uprednostnili vŕtanie sa v dejinách 

pred možnosťou lukratívnych zárobkov v právnej praxi... S niektorými sme na rovnakej vlne, 

s niektorými nie - ale to je normálne, všetci sme osobnosti a vnášame do spolužitia katedier isté čaro. 

Vieme o sebe, o záujmoch svojho výskumu, o svojich úspechoch i neúspechoch, mnohí sa poznáme aj 

blízko osobne, sme priatelia. Je pravdou, že s členmi niektorých katedier sme menej často v kontakte, 

sú však aj také katedry, s ktorými sme v kontakte takmer neustále, pretože spolupracujeme na pro-

jektoch, na organizácii konferencií, pomáhame si s posudkami, recenziami a podobne.  

Veľmi si vážim to, ako naši „bardi“ z teraz už staršej generácie viedli a vychovávali nás (dnes už stred-

nú generáciu?), ako nám vštepovali nielen lásku k právnej histórii, ale aj cit pre korektné a priateľské 

vzťahy, pre istú „komunitnú“ spolupatričnosť a kolegialitu v odbore. Myslím, že toto je medzi nami 

československými právnymi historikmi výnimočné. Sme zvyknutí sa vzájomne podporovať, navštevo-

vať sa, stretávať sa na konferenciách, stretnutiach katedier. A hoci teraz zažívame pandemické od-

lúčenie, verím, že akonáhle to bude len trochu možné, zas vymyslíme nejakú spoločnú akciu. Želám 

všetkým kolegom mnoho zdravia, fyzického i duševného, najmä nech sa neopúšťame a nech sa všet-

kým dobre vodí. Verím, že do skorého videnia!   
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SEZNAM OBHÁJENÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ  
Z PRÁVNÍ HISTORIE A ŘÍMSKÉHO PRÁVA  

V ROCE 2020 
 

 

Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Analýza recepce vybraných principů římského dědického práva ve střední Evropě (Dominik Macek)  

Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v 

letech 1687–1727 (Josef Vacek)  

Lex Aquilia a římský delikt damnum iniuria (Jan Svátek) 

Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století (Martina Dolečková)  

Místní lidové soudy na Jablonecku (Zuzana Beerová)  

Proměny rakouského a uherského práva v letech první světové války (1914–1918) (Alois Láznička)  

Římské právo v neprávních antických památkách – Reformy státní správy za vlády císaře Augusta 

(Milan Saturka)  

Římskoprávní kontext nabývání vlastnictví v občanském zákoníku (Tereza Kadlecová)  

Stanovení státní hranice Československa s Polskem (Miroslav Hochel)  

Šlechta a kodifikace českého městského práva (Miroslav Bartoň)  

Ústavní vývoj v Anglii v 17. století (Renáta Bartončíková)  

Ústavní vývoj vybraných států střední Evropy v letech 1945–1990 (Ondřej Sehnal)  

Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících (Veronika Frut-

hová) 

Vyšetřování ve vazebních věznicích StB v letech 1948–1953 (Daniela Bártíková)  

Vývoj a organizace vojenského soudnictví u československých legií v Rusku (Michal Mojžíš)  

Vývoj zástavního práva na území Českých zemí (Jakub Kopáček) 

 

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita 

Federalizace republiky a její příprava (Daniel Hajna) 

Kolace z historicko-srovnávací perspektivy (Michaela Vojnarová) 

Právní režim nalezené věci v historickém vývoji (Simona Šípková) 

Právnická dvouletka a její vliv na pojetí věcných práv (Marika Vogalová) 

Představy o poválečných konfiskacích nepřátelského majetku a příprava dekretu č. 12/1945 Sb. (Pa-

vel Švec) 

Retribuční procesy s čelnými představiteli okupačního režimu v městě Brně (Ctibor Jašek)  

Sexuálně násilné trestné činy – vývoj právní úpravy na našem území (Alena Korábová) 

Smlouva o dílo v historickém vývoji (Daniela Burešová) 

Vývoj právní úpravy územního plánování od roku 1976 (Ondřej Myslivec) 

Zásada In dubio pro reo (Mária Nagyová) 

 

Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni 

Advokacie v píseckém regionu v letech 1918-1938 (Iveta Fáberová) 

Advokacie ve vybraných soudních okresech Středočeského kraje v letech 1918 až 1938 (Jiří Jokl) 
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Britská Východoindická společnost (Eliška Demjanová) 

Dějiny advokacie ve Vietnamu (Thuy Quynh Ho) 

Dějiny notářství na Jindřichohradecku v letech 1850-1950 (Silvie Kvěchová) 

Exekuční řízení na stránkách časopisu Právník v letech 1861-1918 (Darina Hollerová) 

Kárná odpovědnost advokáta a kandidáta advokátského v letech 1872–1938 (Petr Černický) 

Nástup nacismu v Německu (Lukáš Sýkora) 

Notář jako soudní komisař v minulosti a současnosti (Magdalena Novotná) 

Postavení žen v římském právu (Sabina Rybářová) 

Právní postavení hanzovních měst a jeho specifika (Stanislav Labský) 

Právní úprava a vývoj dědického práva v 16. až 19. století (Štěpán Skopový) 

Právní úprava péče o zdraví v českých zemích od roku 1918 do roku 1989 (Václav Heřman) 

Přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a moderním (Adam Žáček) 

Soudní soustava v českých zemích za vlády Josefa II. v komparaci s francouzskou úpravou soudnictví v 

období osvícenství (Kateřina Krchová) 

Správní organizace ve 20. letech 20. století (Maria Levinskaya) 

Trestní zákoník Josefa I., a změny, které přinesl (Sandra Kuncová) 

Ústavní vývoj ve druhé polovině 19. století (Aneta Plhalová) 

Volební právo v Československé republice (Kateřina Šindelářová) 

 

Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

Odraz publiciánské žaloby v moderním soukromém právu (Petra Hrudníková) 

Podstatné náležitosti a účel kupní smlouvy v historické komparaci (Lucie Černá) 

Reivindikace v římském právu se zaměřením na civilní proces (Karolína Vykopalová) 

Res derelicta v právu římském a moderním (Milan Cápal) 

Svatební svědek z historicko-komparativní perspektivy (Dominik Harašta) 

 

Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Absolutistická forma štátu vo Francúzsku (Barbora Ballayová)  

Darovanie s príkazom v rímskom práve (Veronika Kleňová) 

Dedičské právo v novoveku (Rut Abelev)  

Dedičské právo v období socializmu (Martina Romanová)  

Dôchodkové zabezpečenie v dejinách Československa (Peter Belák)  

Kodifikácia pracovného práva v období socializmu (Patrícia Hvoľková)  

Kriminalita mládeže ako problém v československej trestnoprávnej vede v období I. CSR (Kristián 

Krahulec)  

Majetkové vzťahy medzi manželmi v historickom priereze (Silvia Ilavská)  

Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž – politické a právne dôsledky (Philipp Neuhold)  

Monsterprocesy v ľudovodemokratickom ČSR ako výraz zlovôle proletariátu a KSČ (Michaela Hús-

ková)  

Nacistické právo (Jana Balajová)  

New Deal (Andrea Blažeková)  

Norimberský proces (Erika Chudinová)  

Organizácia nacistického štátu (Lubomír Slušný)  

Pracovné právo v období socializmu (Pavol Porubský)  

Právne postavenie národnostných menšín v období I. ČSR (Radoslava Slaninová)  
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Právne postavenie ženy na prelome 19. a 20. storočia (Martina Balážiová)  

Právne postavenie ženy v socializme (Monika Sartorisová)  

Právnická dvojročnica a kodifikácia občianskeho práva hmotného v roku 1950 (Frederik Juhász)  

Rodinné právo v období socializmu (vzťahy medzi manželmi) (Miroslava Mičová)   

Rómska menšina v Československu v rokoch 1918–1989 (Daniel Vasilišin)  

Sociálne zabezpečenie v prvej ČSR (Juraj Sieklik)  

Súdna kontrola ústavnosti: americká skúsenosť (Ľuboš Sobota)  

Súdnictvo a súdna moc na Slovensku (1939–1945) (Richard Tóth)   

Šľachtický stav v Uhorsku (Natália Pinkavová)  

Štátna forma Nemeckej ríše v stredoveku (Marko Stranovský)  

Štátoprávne postavenie prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939–1945 (Monika Kubíková)  

Teória deľby moci v Ústavnej listine prvej ČSR (Filip Kondé)  

Teórie deľby moci v Ústavnej listine prvej ČSR (Jakub Krakovský)  

Trest smrti a jeho vývoj v Československu (1918–1989) (Dávid Vrabec)  

Uhorská revolúcia 1848–1849 (Michal Šipka)  

Úprava základných ľudských práv a slobôd v Ústavnej listine prvej ČSR (Alexander Fiačan)  

Ústavnoprávne zmeny v Československu v roku 1948 (Richard Jansčák)  

Ústavný vývoj Anglicka v 17. storočí (Monika Králová)  

Vybrané problémy trestného práva ČSR po druhej svetovej vojne (Sandra Tulisová)  

Vysťahovalectvo z Uhorska do Spojených štátov amerických (Ivana Dobišová)  

Vývoj centrálneho bankovníctva na našom území v 20.storočí (Mariana Vašková)  

Vývoj manželského práva na území Slovenska (Miroslava Mihaldová)  

Vývoj právneho postavenia afroamerického obyvateľstva USA v 20. storočí (Michaela Kušnieriková)  

Vývoj trestného práva na území Slovenska (Kristína Moringová)  

Zahraničný odboj Slovákov a Čechov počas I. svetovej vojny (Tamara Kováčiková)  

Zákonné dedičské skupiny v dedičskom práve platnomk na Slovensku v rokoch 1918–1950 (Benjamín 

Pacalaj)  

Zánik manželstva v ľudovodemokratickej a socialistickej spoločnosti (1949–1989) (Viera Záteková 

Valková)  

 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského  

v Bratislavě 

Akcia Kameň (Filip Miklovič)  

Arizácia židovského majetku na Slovensku v rokoch 1939-1945 (Dominika Kráľová)  

Artur London v procese s tzv. Protištátnym sprisahaneckým centrom Rudolfa Slánskeho (Natália Da-

dajová) 

História Baťových závodov v Československu (Michal Egg)  

Historické reflexie vývoja právnej úpravy inštitútov vecných práv na území Slovenska s osobitným 

zreteľom na kodifikácie dvadsiateho storočia (Martin Skaloš) 

Komparácia právnej úpravy inštitútu laesio enormis vo vybraných právnych poriadkoch európskych 

štátov (Viktória Marková)  

Láme kúpa nájom? K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu (Zuzana Mlkvá Illýová) 

Medzivojnová pozemková reforma na území Slovenska v rokoch 1919-1935 (Alexander Burda)  

Národnostné práva v Uhorsku po roku 1848 (Miroslava Mikolášová) 

Osud židovskej pôdy na Slovensku v rokoch 1938-1948 (Diana Gyenesová)  

Právna desegregácia obyvateľstva v Spojených štátoch amerických (Jozef Hric)  
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Právna úprava inštitútu superficies solo cedit na území Slovenska (Samy Ahmed) 

Právne postavenie a činnosť Slovenskej národnej banky v kontexte slovensko-nemeckých vzťahov 

v období rokov 1939 až 1945 (Zuzana Tomová)  

Prejavy totalitných režimov v 20.storočí (Alexandra Stašková)  

Proces proti Vladimírovi Clementisovi v rámci takzvaného protištátneho sprisahaneckého centra (De-

nisa Novotná)  

Proces s Gustávom Husákom a spol. (Miloš Michalec)  

Reštitúcia pozemkového vlastníctva na Slovensku v rokoch 1945-1948 (Miriam Mikolková)  

Štátoprávne myslenie Novej školy (Ján Bongya)  

Trestné procesy v 50. rokoch 20. storočia (Dominika Kočková)  

Urbariálne patenty z roku 1853 a dôsledky ich implementácie (Patrik Ambrus) 

Varadínsky register ako prameň práva (Sophie Benkovičová)  

Vybrané politické procesy v Československu v rokoch 1948-1954 (Timea Kusendová) 

Vývoj inštitútu vlastníctva v recipovanom rímskom práve (Štefan Pavlík)  

Vývoj právnej úpravy politických strán na Slovensku v rokoch 1945-1948 (Monika Vojtasová) 

Vývoj právnej úpravy volebného práva na Slovensku do roku 1989 (Richard Ján Janotka)  

Vývoj správy stredovekého mesta Skalica (Ivana Gregorčíková)  

Vývoj volebného práva v Československu (1938-1992) (Borivoj Matušovič)  

Vznik medzivojnovej Československej republiky (Janka Strížová)  

Zánik obchodného práva v Československu po 2. svetovej vojne a prechod k príkazovému hospodár-

stvu (Lenka Martincová) 

 

Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
 

Procesy s najnebezpečnejšími zločincami českej a slovenskej země (Kristína Benická) 

Postavenie a organizácia československého súdnictva v rokoch 1948-1989 (Simona Durajová) 

Právna obyčaj (Milan Halán) 

Nájom veci v rímskom práve (Debora Kianeková) 

Cirkevná organizácia v Čechách a na Slovensku po roku 1918 (Patrik Lovich) 

Trestný čin „nedovolené opustenie republiky“ (Alena Pilátiková) 

Zodpovednosť zmluvných strán v rímskom práve (Zuzana Šimková) 

 
Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

Diktatúry v dejinách rímskeho štátu - so zameraním sa na jednu osobnosť (Adam Demčák) 

Fašizmus v Európe (Rastislav Pirkovský) 

Francúzsky štát a právo v období feudalizmu (Jakub Fedor) 

Inkvizičné procesy v Európe (Alexandra Baníková) 

Komparácia právnych poriadkov orientálnych despocií v Stredomorí a v Mezopotámii (Matej Pál) 

Najvýznamnejší diktátori v rímskoprávnych dejinách (Eduard Kudla) 

Právne základy vyhlásenia nezávislosti USA (Jakub Priščák) 

Právny inštitút manželstva podľa kánonického práva a rímskeho súkromného práva (Klára Vyhnalová) 

Právny poriadok ČSR v rokoch 1918-1938 (Michal Hurňák) 

Právny poriadok Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 (Stanislav Marcák) 

Prelomové obdobie zániku rímskej republiky a vzniku cisárstva (Dominik Vaszily) 

Reformy Márie Terézie a Jozefa II. (Lucia Jandová) 

Rímsko-právne inštitúty a ich vplyv na vývoj súčasného práva (Peter Nizký) 
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Stavovské snemy v období feudalizmu (Jakub Šesták) 

Štát a právo Veľkej Moravy (Štefan Železník) 

Štátna organizácia Poľského kráľovstva (Lucia Pištejová) 

Trest odňatia slobody v Československu v rokoch 1950-1989 (Žaneta Matysová) 

Trestné činy proti životu (historický vývoj v rokoch 1918-1989) (Michal Boroň) 

Trestné činy proti životu (historický vývoj v rokoch 1918-1989) (Matúš Sládiček) 

Trestné činy v rímskom práve (podľa vlastného výberu) (Lenka Benediková) 

Trestné činy v rímskom práve (podľa vlastného výberu) (Silvia Šišková) 

Vznik a rozvoj kresťanstva a jeho dopad na rímsky štát (Eva Sventeková) 

Vznik diktátorských režimov v krajinách západnej Európy v 20. st. (Martina Hroncová) 

Vznik diktátorských režimov v krajinách západnej Európy v 20. st. (Veronika Chmurová) 

Vznik diktátorských režimov v krajinách západnej Európy v 20. st. (Alexander Sabó) 

Zákony - prameň rímskeho práva (Kristína Nizká) 

Zjednocovací proces v 2. polovici 19. storočia v Nemecku (Dominika Kováčová) 

Zmena rímskej republiky na cisárstvo (Jakub Bobula) 
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OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS PRO ROZVOJ  
PRÁVNÍ HISTORIE ZA ROK 2020 

 

 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. uděluje od roku 2019 každoročně ocenění za celoživotní 

přínos pro rozvoj právní historie osobnostem, které v této oblasti dosáhly významných výsledků, a to 

obzvláště u příležitosti dovršení jejich životního jubilea. 

Dne 1. října 2020 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie prof. JUDr. 

PhDr. Karolině Adamové, DSc.  

Profesorka Adamová, která v současnosti přednáší na plzeňské právnické fakultě a v minulosti půso-

bila na Ústavu státu a práva Akademie věd či na pražské právnické fakultě, náleží mezi respektované 

osobnosti české a slovenské právní historie. Odborně se zaměřuje na starší právní dějiny.  

 

 

 
Zleva: Karel Schelle, Karolina Adamová, Jaromír Tauchen 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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UPOZORNĚNÍ 

 

Dovolujeme si členům Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., připomenout každoroční 
povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč.  

Částku převádějte prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je 
veden u ČSOB. (IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.  

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky u platebního příkazu uveďte 
vaše jméno a příjmení. 
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