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Vážení členové                        

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

stejně jako i v předchozích letech si vám dovolu-

jeme zaslat předvánoční a zároveň i poslední le-

tošní řádné číslo našeho bulletinu.  

V tomto čísle se opět po roce vracíme k uveřej-

nění seznamu kvalifikačních prací (bakalářských, 

magisterských, rigorózních a disertačních) ob-

hájených v roce 2021 na všech českých a sloven-

ských právnických fakultách. 

V tomto čísle naleznete opět odkazy na nové 

rozhovory youtube-kanále naší právněhisto-

rické společnosti, jakož i na youtube-kanále br-

něnské právnické fakulty.  

Upozornit bychom chtěli také na rozhovor se 

členem představenstva docentem Ondřejem 

Horákem. 

Chtěli bychom všechny členy i nečleny Evropské 

společnosti pro právní dějiny vyzvat, aby sami 

přispěli do tohoto bulletinu; především oceníme 

zprávy z konferencí, recenze či anotace knih. 

Případně budeme rádi i za zasílání pozvánek na 

konference. Je možné zveřejnit i diskusní pří-

spěvky 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 možnost 

získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

 https://www.face-

book.com/groups/271287786103/  

Na závěr bychom chtěli popřát všem členům 

klidné prožití vánočních svátků a stálé zdraví do 

nadcházejícího roku 2022. 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

Karol Plank: Dielo a doba 
Ján Svák, Martin Gregor  
 
978-80-571-0393-6 
 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2021, 504 stran 

 

 

 

 

SPOJENCI I RIVALOVÉ – CÍRKEV A STÁT V DOBĚ PLATNOSTI 
SOLNÍ SMLOUVY (1630-1782) 
Petr Honč 
  
ISBN 978-80-257-3594-7 
 
 
Argo, Praha, 2021, 544 stran 

 

 

 

 

Slovenské právne dejiny II. 
Miroslav Lysý a kol. 
 
ISBN 978-80-8173-124-2 
 
 
Heuréka, Bratislava, 2021, 195 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 12, č. 2/2021) 

 

 

BOOK REVIEWS 
 

Christian Baldus, Giovanni Luchetti, Massimo Miglietta (a 
cura di): Prolegomena per una palingenesi dei libri ‘ad Vi-
tellium’ di Paolo 

András Földi (Hg.): Összehasonlító jogtörténet (Verglei-
chende Rechtsgeschichte) 

Wolfgang Bohnen/Lena Haase (Hg.): Kontrolle, Konflikt 
und Kooperation. Festschrift 200 Jahre Staatsanwalt-
schaften Koblenz und Trier (1820–2020) 

Ulrike Andersch: Die Diskussion über den Büchernach-
druck in Deutschland um 1700 bis 1815 

Julia Dreyer: Die florentinischen Autoren- und Druc-
kerprivilegien während der Herrschaft der Familie Medici  

 

Gerhard Reinhold: OTTO-Glocken. Familien- und Firmengeschichte der Glockengießerdynastie Otto 

Jan Lundberg: Der Fußball als Teil des Grundversorgungs- und Funktionsauftrags des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks 

Edward Cavanagh (ed.): Empire and Legal Thought. Ideas and Institutions from Antiquity to Moder-
nity  

 
TABLE OF CONTENTS 

Rainer Nomine: Zur Geschichte des Frankfurter »Entwurfs eines deutschen Gesetzes zum Schutze 
der Urheberrechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst«  

Stefano Cattelan: Claims of Dominion and the Freedom of the Sea: Diplomatic Tensions between 
England and Denmark-Norway in the late Tudor Period 

Ilya Kotlyar: Authentication and Evidential Force of Last Wills in Late 16th – 17th Centuries in Sco-
tland, in the Light of the Ius Commune Doctrine 

Antonio Manuel Luque Reina: The Collapse of the Polisinodia: Institutional Reforms at the Last Crisis 
of the Spanish Catholic Monarchy (1834–1836) 

Tony Murphy: Penal Transportation from Britain to Australia, 1788 to 1868: Four Phases of Penal 
Administration and Experimentation  

Fernando Liendo Tagle: A Spanish Legal Journal Defining the Centre and the Periphery: Revista de 
Legislación y Jurisprudencia de Ultramar (1877–1878)   

Helena Moreno Galán: The Bishop in the Didascalia Apostolorum   

Marko Sukačić: Lex commissoria: from a Forbidden Clause in Roman Law to a (Contemporary) De-
btor’s Welcome Relief  

Ivan Kosnica: Deprivation of Citizenship Status in Croatia and Yugoslavia in the Aftermath of the 
Second World War  
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Hadrian Ciechanowski: Public Registers in the Kingdom of Prussia at the Turn of the 19th and 20th 
Centuries in a Systemic Perspective  

Jakob Maziarz: Polish-Lithuanian Union and the Declared Equality before the Law in the Polish-Lithu-
anian Commonwealth  

Ewa Fabian: Poland: Study of Pre-War Court Cases Related to Freedom of Speech and Formal Logic  

Adolfo A. Diaz-Bautista Cremades: Actio Publiciana and Mancipatio  

Alexander Dmitrievich Strunskiy, Anna Pavlovna Kurabtseva: Scientific Heritage of the Russian Jurist, 
Sociologist and Positivist Sergey Muromtsev 

František Emmert: German Citizenship versus Protectorate Membership in the Protectorate of Bo-
hemia and Moravia (1939–1945) 

István Stipta: Cesare Beccaria: Von den Verbrechen und von den Strafen – die Rezeption des Werkes 
in Ungarn 

András Biczó: Benedikt Carpzov’s Influence on the 18th Century Criminal Practice in Hungary – Ana-
lysis of a Legal Case from Debrecen  

Pál Sáry: Regulation of the Relations between Jews and Christians in Roman Law  

Engjell Likmeta, Katrin Treska: Crimes Against Jugdes in Albania. Juridical Defense of Justice Officials 
Provided by the Criminal Law 
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PROTISTÁTNÍ TRESTNÉ ČINY VČERA A DNES.  

SBORNÍK Z KONFERENCE 
Jaromír Tauchen (ed.) 

Brno: Masarykova univerzita, 2021, 341 s., ISBN 978-80-210-9975-3 
 

 

OBSAH 
 

HISTORICKOPRÁVNÍ PŘÍSPĚVKY 

Radek Černoch: Scelestam inierit factionem… (C 9, 8, 5) 
aneb k účasti na protistátně zaměřené zločinecké sku-
pině  

Peter Vyšný, Marek Prudovič: Vznik republiky v Ríme: ne-
legitímny prevrat alebo legitímne odstránenie tyrana?  

Vladimír Segeš: Velezrada v uhorskom stredovekom 
práve  

David Kolumber: Protistátní trestné činy v moderních ko-
difikacích  

Ladislav Vojáček: Poznámky o ušlechtilém muži, „lej-
strech“ a trochu také o protistátních trestných činech  

Daniel Kadlec: Urážka prezidenta republiky v mezivá-
lečném období 

 
Pavel Vetešník: Urážka prezidenta republiky po roce 1945 až do současnosti  

Miriam Laclavíková, Tomáš Gábriš: Velezrada: Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky a 
súdna prax   

Alena Korábová: Prokuratura ve světle stíhání protistátních trestných činů – základní vývojové ten-
dence  

František Neupauer: Dr. Korbuly Pál, sudca Štátneho súdu v Bratislave  

Stanislav Polnar: Orgány vyšetřování protistátní trestné činnosti vojenských osob po roce 1948  

Tomáš Řepa: Poválečné perzekuce příslušníků armády a přijetí zákona na ochranu lidově demokra-
tické republiky 

Josef Kuchta: Trestný čin nedovoleného opuštění republiky v kontextu vývoje protistátních trestných 
činů od roku 1948 

Ondrej Podolec: Trestný čin poburovania ako nástroj politickej perzekúcie do roku 1989 

 

ČÁST VĚNOVANÁ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ 

Eva Brucknerová: Teroristická skupina a účast na ní 

Lukáš Mareček: Terorizmus – zločin podľa medzinárodného práva?  

Peter Polák: Aktuálna slovenská právna úprava trestných činov proti republike 
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Jaroslav Klátik, Jozef Michalko: Trestné činy ohrozujúce zvrchovanosť v podmienkach Slovenskej re-
publiky 

Eva Balážová, Jaroslav Ivor, Marta Hlaváčová: Rekodifikácia trestného zákona v kontexte trestných 
činov proti republike 

Petr Osina: Protistátní trestné činy v islámském právu 

 

Elektronická verze sborníku je dostupná na tomto odkazu: 
https://www.law.muni.cz//sborniky/protistatni_ciny/protistatni-trestne-ciny.pdf  

 

 
 
 

  

https://www.law.muni.cz/sborniky/protistatni_ciny/protistatni-trestne-ciny.pdf
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ROZHOVORY NA YOUTUBE KANÁLE  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

 

Vliv moravských politických struktur na ústavní systém České republiky I.  
 Ing. Milan Trnka 

 
https://youtu.be/uXXnufTdObk  

Vliv moravských politických struktur na ústavní systém České republiky II.  
 doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. 

 
https://youtu.be/ojMhHwIG92g     

https://youtu.be/uXXnufTdObk
https://youtu.be/ojMhHwIG92g
https://youtu.be/uXXnufTdObk
https://youtu.be/ojMhHwIG92g
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HISTORIE BRNĚNSKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTY  
NA YOUTUBE KANÁLE  

PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY  

 

 
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. 

Brněnská Právnická fakulta v období socialismu | 70. a 80. léta z pohledu pamětníků 

https://youtu.be/CqhbAuNdbuU 

  

https://youtu.be/CqhbAuNdbuU
https://youtu.be/CqhbAuNdbuU
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Věra Ištvanová 

Knihovna brněnské právnické fakulty | 70. a 80. léta z pohledu pamětníků 
https://youtu.be/buyI1456uK4 

 
MUDr. Eva Ungerová 

Vzpomínka na prof. JUDr. Vladimíra Kubeše | 70. a 80. léta z pohledu pamětníků 
https://youtu.be/MH31Pkqz7V0   

https://youtu.be/buyI1456uK4
https://youtu.be/MH31Pkqz7V0
https://youtu.be/buyI1456uK4
https://youtu.be/MH31Pkqz7V0
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JUDr. Milan Kyjovský 

Studium v 80. letech | 70. a 80. léta z pohledu pamětníků 
https://youtu.be/xJZRkkbpBxk   

https://youtu.be/xJZRkkbpBxk
https://youtu.be/xJZRkkbpBxk


Strana | 11  

 

 

ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Zpráva z konference: „Protistátní trestné činy včera a dnes“ 
 

V již tradičně pořádaná konference věnovaná historii a současné úpravě vybrané skupiny trestných 

činů, či některému trestněprávnímu institutu, anebo jevu se uskutečnila dne 15. října 2021 na půdě 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Opět byla organizována ve spolupráci Katedry dějin státu a 

práva a Katedry trestního práva brněnské právnické fakulty. 

Po dlouhé covidové odmlce byla příjemným zpestřením znovu prezenční forma konference, které se 

zúčastnili zejména akademici z České a Slovenské republiky. Několik účastníků se připojilo rovněž 

distančním způsobem. Letošní konference byla věnována trestným činům proti státu jako takovému, 

ale i jeho představitelům.  

Přítomné účastníky přivítali za pořádající instituci vedoucí Katedry dějin státu a práva doc. JUDr. Jaro-

mír Tauchen, Ph.D., LL.M., a vedoucí Katedry trestního práva prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., kteří po-

děkovali přítomným, že v této nelehké době neváhali do Brna přijet. 

Konference byla rozdělena do tří bloků, přičemž první blok historickoprávní části pomyslně odstartoval 

svým příspěvkem s názvem Scelestam inierit fictionem... (C 9, 8, 5) aneb účast na protistátně zaměřené 

zločinecké skupině JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D., z Právnické fakulty MU. Zabýval se v něm 

římskoprávní úpravou těchto trestných činů a rovněž poukázal na značné podobnosti římského pojetí 

trestného činu s tím současným, jako je tomu v případě institutu účastenství, přípravy, pokusu a ně-

kterých dalších. 

U římskoprávní tématiky zůstali také doc. JUDr.  Peter Vyšný, PhD. et Ph.D., spolu s JUDr. PhDr. Markem 

Prudovičem z Právnické fakulty TU v Trnavě, jejichž příspěvek: Vznik republiky v Ríme: nelegitímny pre-

vrat alebo legitímne odstránenie tyrana? se věnoval otázce, zdali je možné svržení římského krále a 

nástup republiky považovat za vlastizradu a protistátní čin. Jako další pokračoval svým příspěvkem o 

institutu velezrady v uherském středověkém právu doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., z Vojenského his-

torického institutu v Bratislavě. Protistátními trestními činy v moderních kodifikacích a jejich určité 

komparaci se následně zabýval JUDr. David Kolumber, Ph.D., z Právnické fakulty MU, který zároveň 

působí na Okresním soudě ve Zlíně jako jeho místopředseda. Jako téma dalšího příspěvku zvolil prof. 

JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., ze stejného pracoviště vzpomínku na život a dílo profesora trestního práva 

pražské právnické fakulty Františka Storcha. Následně byla pozornost směřována k urážce prezidenta 

republiky v meziválečném období, kterou přítomným přiblížil Mgr. Daniel Kadlec, jenž se touto proble-

matikou zabýval v rámci své diplomové práce. 

Druhý blok přednášek byl odstartován právě jedním z online připojených účastníků doc. Mgr. Mgr. On-

drejem Podolcem, PhD., z Právnické fakulty UK v Bratislavě a Ústavu pamäti národa v Bratislavě, který 

se věnoval trestnému činu pobuřování jakožto nástroji politické perzekuce do roku 1989. O velmi po-

dobném tématu promluvila JUDr. Alena Korábová z Právnické fakulty MU, která blíže hovořila o proti-

státních trestných činech a jejich stíhání ze strany prokuratury v období socialismu, kdy vyzdvihla silnou 

provázanost státního soudu a státní prokuratury. Tématem dalšího příspěvku Mgr. Františka Neupau-

era, PhD., z Ústavu pamäti národa v Bratislavě byla osobnost Dr. Pála Korbula, soud- 
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ce Štátného súdu v Bratislavě, jeho působení u tohoto soudu i následná perzekuce a odsouzení. Před-

poslední přednáška tohoto bloku od doc. JUDr. Josefa Kuchty, CSc., z brněnské právnické fakulty po-

jednávala o trestném činu opuštění republiky. Jednalo se o značně obsáhlý příspěvek, ve kterém jeho 

autor zevrubně líčil nejen genezi, nýbrž i dopady a praktické příklady těchto trestných činů za minulého 

režimu. Druhý blok přednášek pak pomyslně uzavřela JUDr. Alexandra Letková, PhD., z Právnické fa-

kulty UMB v Banské Bystrici, která shrnula a blíže se věnovala některým atentátům v československých 

dějinách, jak uskutečněným, tak plánovaným. 

Po přestávce na oběd se všichni znovu sešli v konferenční místnosti a byl zahájen poslední blok před-

nášek, tato část byla zaměřena na současnou právní úpravu. Blok zahájila JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., 

z hostující právnické fakulty a svou pozornost směřovala k současné právní úpravě teroristické skupiny 

a účasti na ní, kdy pojednala blíže o tomto trestném činu a srovnala jej s účastí na organizované zloči-

necké skupině. Na terorismus následně navázal příspěvek doc. JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D., z Právnické 

fakulty UPOL, který se v něm zabýval dosahem odpovědnosti za trestný čin podpory a propagace tero-

rismu. O terorismu a jeho vnímání z hlediska mezinárodního práva promluvil Mgr. Lukáš Mareček, 

Ph.D., z Právnické fakulty v Bratislavě. Obecné úpravě protistátních trestných činů se věnoval prof. 

JUDr. Peter Polák, PhD., z Paneurópské vysoké školy v Bratislavě, který představil určitý přehled a ana-

lýzu slovenské úpravy trestných činů proti republice. Na toto téma navázal rovněž příspěvek prof. JUDr. 

Jaroslava Klátika, PhD., a JUDr. Jozefa Michalko z Právnické fakulty UMB v Banské Bystrici, ve kterém 

byly představeny trestné činy ohrožující svrchovanost Slovenské republiky. Předposlední příspěvek byl 

prezentován rovněž online JUDr. Martou Hlaváčovou a JUDr. Evou Balážovou z banskobystrické práv-

nické fakulty. Přiblížil zejména rekodifikaci trestního zákoníku v kontextu trestných činů proti repub-

lice. 

Poslední blok a zároveň tak i celou konferenci uzavřel svým příspěvkem JUDr. Petr Osina, Ph.D., z olo-

moucké právnické fakulty o protistátních trestných činech v islámském právu a přinesl tak všem zú-

častněným jakýsi vhled do islámského práva a zejména této problematiky. 

Protistátní trestné činy prošly obrovskou proměnou v dějinách. Perzekuce, množství trestných činů od-

kazujících na tuto problematiku i jejich postihování bylo zřejmě do jisté míry vždy poplatné době. V ur-

čité formě jsme se však s protistátními trestnými činy mohli setkávat již od římského práva až dodnes, 

kdy přibyly naprosto nové činy jako je terorismus. I z tohoto důvodu je analýza a komparace těchto 

trestných činů důležitá. Odborná i široká veřejnost se všemi příspěvky může seznámit v konferenčním 

sborníku, který vyšel v tištěné formě a jeho elektronická podoba je dostupná na internetových strán-

kách brněnské právnické fakulty. 

Lukáš Maliňák    
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Collegium iuris Romani – zpráva o činnosti za rok 2021 
 

 
V podzimním semestru roku 2021 se Collegium iuris Romani začalo navracet k plnému rozsahu své čin-

nosti, kterou v předešlém roce a půl znatelně utlumila pandemie covidu-19, kdy se konaly téměř vý-

lučně jen přednášky v online podobě. 

Na podzim, již za fyzické přítomnosti přednášejících i publika z řad studentů i pedagogů, proběhla 

nejdříve přednáška JUDr. Alexandry Letkové, Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské 

Bystrici. Přednáška se konala 14. října a nesla název „Keď umenie nesie ťarchu právnych dejín“ a věno-

vala se převážně sochám, zobrazujícím významné postavy českých dějin. Na nich dr. Letková ilustrovala 

proměňující se historickou paměť národa i právní otázky, spojené s vytvářením a umisťováním soch. 

V rámci diskuze pak došlo třeba i na vyjasňování českého a slovenského pohledu na vznik a tradici 

samostatného Slovenska. 

Druhá přednáška proběhla 3. listopadu a na naší fakultě jsme přivítali pplk. JUDr. PhDr. Stanislava Pol-

nara, Ph.D. et Ph.D., z Univerzity obrany. Šířeji pojaté téma „Válka a střelba na československých hra-

nicích“ umožnilo přednášejícímu nejdříve vytvořit základní přehled, na který pak navázal specifickými 

zajímavostmi i na základě dotazů z publika. Přednášky se zúčastnila i řada studentů prvního ročníku a 

opět rovněž členové Katedry dějin státu a práva.  

V průběhu podzimu se nám rovněž podařilo navázat na tradici společných výletů, byť tentokrát jsme 

se zdrželi pouze v Brně. V neděli 24. října jsme tak navštívili Legiovlak na jeho brněnské zastávce na 

nádraží v Králově Poli, a to dokonce za uniformovaného doprovodu člena CIR a rovněž člena Českoslo-

venské obce legionářské, Jakuba Nováka. V rámci naší snahy o rozvoj zájmu studentů o historii jsme 

nabídli na našich facebookových stránkách také společnou návštěvu výstavy unikátních písemností 

s názvem Pod ochranou svatého Petra, která se věnovala vztahu středověké Moravy a papežství a na 

kterou jsme se vypravili v polovině listopadu.  

Po pozitivní zkušenosti z loňského prosince, kdy jsme uspořádali poněkud odlehčenější konferenci o 

právu a žánru fantasy, jsme se rozhodli pokračovat se sci-fi variantou. Na druhou polovinu února plá-

nujeme konferenci Odrazy práva ve sci-fi, která se bude věnovat pohledu dnešního či třeba římského 

práva na různé situace, známé z děl sci-fi literatury a filmové či seriálové tvorby. Konference je ote-

vřena všem zájemcům o poslech či přednes příspěvku, více informací naleznete na naší facebookové 

skupině CIR – Collegium iuris Romani nebo můžete kontaktovat členku CIR, Veroniku Ondráškovou, na 

e-mailové adrese 480498@mail.muni.cz.  

Na jarní semestr opět plánujeme pokračovat v tradici večerních přednášek a pevně doufáme, že pan-

demická situace umožní i další nadstavbové aktivity nejen pro studenty, ale i další zájemce o římské 

právo a právní historii. 

Lucie Mrázková 

   

mailto:480498@mail.muni.cz
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Rozhovor s doc. JUDr. Mgr. Ondřejem Horákem, Ph.D. 

 

 
Považujete za vhodnější, aby měl právní histo-
rik spíše právní nebo historické vzdělání? 

Jsem přesvědčen o tom, že tím určujícím pro 

formování právního historika je právní vzdě-

lání, resp. to, co z nás dělá právní historiky, je 

právní myšlení. 

Být historikem je vlastně nicneříkající, nutně to 

vyžaduje specializaci, se kterou jsou spojeny 

různé znalosti a dovednosti. Sice často píšeme 

o stejných událostech a používáme stejné pra-

meny, ale zajímají nás odlišné otázky. Pokud 

bych měl uvést alespoň nějaký příklad, u vzniku 

ČSR historiky mj. zajímá, jaké bylo 28. října po-

časí a proč vyhrávala na Václavském náměstí 

vojenská hudba, právní historiky zase proble-

matika recepční normy, unifikace a „mezimíst-

ního“ práva.  

 

Co Vás na práci vysokoškolského učitele nejvíc baví? 

Z krátkodobé či subjektivní perspektivy pestrost a svoboda, z té dlouhodobější či objektivní pak mož-

nost nasměrovat ty, kteří jsou schopnější a mohou tu naši „kárku“ dotlačit dál, pomoci jim ji roztlačit 

nebo jim alespoň ukázat schůdnější cestu, pokud o to budou stát. 

Vlastně se těším na každou chvilku, kdy mohu sednout k počítači a začít pracovat. 

A co Vás na naopak nejvíce mrzí? 

Vadí mi, že akademická sféra funguje převážně jako tenisový klub. Já jsem se celý život věnoval kolek-

tivním sportům, cíl nevidím v individuálním výkonu, ale ve společenství, které jde určitým směrem. 

Pokud dostanu jakoukoli nabídku, snažím se ji doručit těm, kteří k tématu mají (nej)blíže nebo jim na-

bídnout spoluautorství – jak v zájmu co nejzdařilejšího výsledku, tak i pro navázání spolupráce, prezen-

taci katedry a oboru. 

Co hodnotíte jako svoji nezdařilejší práci? 

Kdysi jsem chtěl napsat alespoň nějaký článek, později dobrý článek, ještě později dobrý článek do 

dobrého časopisu a nakonec článek, který může něco změnit. Bohužel jsem zjistil, že dosah působení 

sebelepšího textu s přesvědčivou argumentací je ve srovnání s názory těch, kteří autoritativně rozho-

dují, poměrně omezený… Největší potenciál změny pro vysokoškolského učitele jsou naši studenti, jen 

to chvíli trvá…   
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Z posledního doby mi udělaly největší radost dva články pro notářský časopis Ad Notam – první vznikl 

ze spolupráce s Radkem Černochem na tématu nabývání odkazu (§ 1620 a násl. OZ), kde přicházíme 

na základě inspirace tradičními právními úpravami s novým řešením, které má potenciál ovlivnit sou-

časnou praxi; druhý ze spolupráce s Ondřejem Drachovským, pražským doktorandem z katedry občan-

ského práva, na problematice vypořádání nadstandardních aktivit dědice (pomoci, darů či jiných pl-

nění) zůstaviteli (§ 1693 odst. 3 OZ), kde na základě německojazyčné literatury podrobně řešíme řadu 

aplikačních problémů spojených s uplatněním nového institutu, který byl převzatý z německého práva 

(§ 2057a BGB). 

Na čem aktuálně pracujete? 

Finalizujeme biografické svazky Encyklopedie českých právních dějin – mám radost, že se podařilo oslo-

vit řadu autorů, pro které zájem o danou osobnost a jeho dílo zpracováním hesla nekončí, ale je to 

pouze jedna ze zastávek v jejich dlouhodobějším snažení nebo dokonce iniciace jejich zájmu, to pova-

žuji na celém projektu za nejcennější.  

Dále dokončujeme velký komentář k dědickému právu (Melzer/Tégl) – těší mě, že se do projektu po-

dařilo zapojit řadu právních historiků a mladých civilistů.           

A konečně, jak to vidíte s budoucností našeho oboru? 

O budoucnost právní historie strach nemám – máme šikovné studenty v CIRu, a tím i budoucí dokto-

randy, projektových, publikačních a badatelských možností je nepočítaně, je to vlastně jen o nás. Tady 

už tak optimistický nejsem.   
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SEZNAM OBHÁJENÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ  
Z PRÁVNÍ HISTORIE A ŘÍMSKÉHO PRÁVA  

V ROCE 2021 
 

 

Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Historie právní ochrany dřevin na českém území (Milan Šimandl)  

Osobní vlastnictví v československém právu v letech 1964–1990 (Arian Ebrahimi)  

Pojem stavby v římském právu (Sylvie Grulichová)  

Právněhistorický vývoj zemědělských družstev v českých zemích 1945–1949 (Zbyněk Kašpárek)  

Právní postavení ženy v římském právu se zaměřením na římské právo trestní (Markéta Štáhlová)  

Právní řád Českobratrské církve evangelické – dějiny a současnost (Adam Csukás) 

Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku (Ja-

kub Stromšík)  

Provedení první pozemkové reformy v Československu (včetně její revize) a její možné dopady na sou-

časné vlastnické vztahy k nemovitostem v České republice (Dana Šebestová)  

Querella inofficiosi testamenti – základní obrysy (Dominik Macek)  

Římské republikánské magistratury (Jiří Lacman)  

Služkou nebo družkou? Austrokatolicismus jako model katolického státu nebo státního katolicismu? 

(Vojtěch Círus)  

Statika a dynamika římské rodiny (Kamila Stloukalová) 

Státoprávní postavení Slovenska v Československu (1918–1992) (Martin Hlaváč)  

Ústřední orgány USA podle ústav z let 1781 a 1787 a jejich pravomoc (Michal Jandus)  

Vznik jednotných zemědělských družstev a jejich právní zakotvení (Adam Wágner)  

Změny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnosti (Jan Koranda)  

Znárodnění a konfiskace v letech 1945–1948 (Ondřej Mikule)  

Znárodňovací dekrety prezidenta republiky (Dan Schneeweiss)  

 
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita 

Dobré mravy, dobrá víra, veřejná bezpečnost a další neurčité právní pojmy v historickém vývoji (Lukáš 

Maliňák)  

Dovětek v českém právu (Barbora Svobodová)  

Dualismus právního řádu v meziválečném Československu (Jakub Štopl)  

Historický vývoj účasti laického prvku v soudnictví v českých zemích (Jiří Veselý)  

Hospodářské trestné činy – vývoj právní úpravy na našem území po roce 1918 (Jakub Robenek)  

Kupní smlouva v ABGB, Osnově 1937 a OZ 2012 (Jan Kabát)  

Manželské a rodinné právo před a po manželské novele (Stanislav Balík)  

Mezinárodní trestní právo a československá právní věda (Tomáš Sobota)  

Mírové smlouvy po první světové válce a Československo (Patrik Badík)  

Odbojová činnost skupiny bratří Mašínů a její nejen právněhistorické hodnocení (Sára Pospíšilová)  

Omezení způsobilosti k právnímu jednání v římském právu a v NOZ (Jan Kraus) 

Organizace a fungování vojenské správy v letech zvýšeného ohrožení republiky (1933-1938) (Milan 

Řepa) 
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Právní konsekvence vztahu státu a katolické církve v meziválečné ČSR (Ondřej Nováček)  

Právní postavení německé menšiny v Československu v letech 1918–1939 (Ondřej Maňák)  

Proces s tzv. zelenou Internacionálou v kontextu českého právního a politického vývoje v letech 1938 

až 1952 (Hana Lišková)  

Římskoprávní vlivy v právní úpravě nabývání vlastnického práva přírůstkem v novém občanském záko-

níku (Lenka Šmídová Malárová) 

Urážka majestátu a urážka hlavy státu v českých zemích v historickém vývoji (Daniel Kadlec)  

Vývoj právní úpravy náhrady škody na českém území (Martin Pelikán) 

Vývoj správy myslivosti v českých zemích od roku 1918 (Lukáš Zapletal) 

Zákonná dědická posloupnost v historickém vývoji (Tomáš Šlégr)  

Závěť v našem občanském právu 1950–2012 (Kateřina Vyvážilová) 

  
Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni 

Advokacie na Královských Vinohradech s ohlédnutím do pražského Karlína a Žižkova v době první re-

publiky (Štěpán Hubička) 

Advokacie, notářství a soudnictví na Sokolovsku v letech 1850–1938 (Jan Procházka) 

Autonomní orgány za Protektorátu Čechy a Morava (Jan Kašpárek)  

Bohuslav Ečer – významná osobnost českého i mezinárodního práva a jeho úloha v rámci Norimber-

ského soudního tribunálu (Barbora Plesníková)  

Církevní reformy Josefa II. (Michal Zapoměl)  

Dějiny advokacie ve vybraném regionu. Advokacie v Ústí nad Labem a v Litoměřicích v období prvé 

republiky (Gabriela Nedělková Pařízková) 

Historický vývoj státní služby na českém území (Barbora Ronovská) 

Kniha o vládě (Nizam al-Mulk) (Soňa Hroncová) 

Konfiskace a znárodnění majetku v letech 1945–1948 (Diana Klosová) 

Konfiskace a znárodnění majetku v letech 1945–1948 na Karlovarsku (Kateřina Šefflová) 

Patenty za vlády Marie Terezie a Josefa II (Andrea Černá)  

Postavení Podkarpatské Rusi v Československu, jeho právní úprava 1918–1939 (Lukáš Rauch) 

Právní aspekty odsunu sudetských Němců z Československa (Jiří Nachtigal) 

Právní postavení muže a ženy dle AGBG z roku 1811 a Zákoníku o rodině z roku 1950 (Zdeněk Seidl) 

Právní řád v období Bachova absolutismu 1851–1859 (Martin Zikmund) 

Právní úprava držení a nošení zbraní v historickém vývoji (Václav Peš) 

Právní úprava emptio venditio a její reflexe v platném právu České republiky (Veronika Nováková) 

Role advokáta ve vybraných exponovaných procesech 19. a 20. století (Radovan Gaudyn) 

Sbor národní bezpečnosti v letech 1945–1948 z pohledu práva (Jan Straka) 

Sociální zákonodárství v období první ČSR (1918–1938) (Petr Havelka) 

Sovětské válečné zločiny proti lidskosti v letech 1919–1991 (Viktor Odehnal) 

Stát a právo v Rusku v předvečer Říjnové revoluce (Markéta Dvořáková) 

Stavební a sousedské právo ve starém městském právu (Michal Moravec) 

Trestní represe odpůrců frankismu (Sofie Brodová) 

Vývoj trestního práva po roce 1945 (Michal Polák) 

Vývoj trestu smrti v právní úpravě (Dominika Pašková) 
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Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

Způsoby náhrady škody v římském právu (Viktor Deák) 

Otrok v římském právu (Marek Duda) 

Práva zvířat a jejich vývoj (Michal Fox) 

Právní následky nevěry v novějším právním vývoji (Leona Maredová) 

Problematika současného úmrtí více osob z právně-historické perspektivy (Eliška Ráabová) 

Lidská důstojnost - právně teoretická a filozofická perspektiva Giovanni Pico della Mirandola & Imma-

nuel Kant (Olga Rosenkranzová) 

Status civitatis a jeho odraz v právu Evropské unie (Karl Pierre Růžička) 

Změny v pojetí institutu manželství v českých moderních dějinách v letech 1918-2018 (Dominik 

Volný) 

Vliv legislativy na činnost obchodních a živnostenských komor mezi léty 1850-1938 (Pavel Žídek) 

 

Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Dedičské právo v súdnej praxi socialistickej ČSSR (Petra Hudáková)   

Francúzske trestné právo v napoleonskom období (Nikola Vysočániová)   

Charta 77 a vplyv obcianskych sil na pad komunistickeho rezimu (Lenka Lepotová)   

Kodifikácia občianskeho práva hmotného v ČSSSR v 60. rokoch 20. storočia (Vlasta Štepničková) 

Kodifikácia trestného práva hmotného v ČSR v roku 1950 (Terézia Čabová)   

Kodifikácia trestného práva hmotného v ČSSR (60. roky 20. storočia) (Denisa Dobáková)  

Kríza Rímskej republiky a vznik principátu (Karin Kovačičová)   

Maďarizácia (Tomáš Letko)   

Majetkové vzťahy medzi manželmi v historickom priereze (so zameraním na inštitút koakvizície, zá-

konného majetkového spoločenstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov) (Klaudia Zeto-

chová)   

Nacistické právo (Vladimír Hrabaj)   

Norimberský proces (Viktória Totková)   

Obchodné právo v podmienkach vojnového Slovenského štátu (Patrik Vohnút)   

Odboj Slovákov a Čechov za vznik Československa v USA (Patrik Mokriš)   

Poručníctvo a opatrovníctvo v dejinách práva na Slovensku (Bronislava Tolnaiová)   

Právna úprava vysťahovalectva z Československa po roku 1948 (Monika Černá)  

Prevrat v Československu v roku 1948 (Ľubica Turčeková)   

Priama aplikácia Ústavy 9. mája (Patrik Gerhát)   

Proces s V. Žingorom (Kristína Hegedüšová)   

Protižidovské zákonodarstvo v Slovenskom štáte (Adriana Seková)   

Reformná činnosť Márie Terézie a Jozefa II. (Martin Hruška)   

Rímsky senát v období republiky a principátu (Ladislav Matejíčka)   

Socialistické vlastníctvo v ČSSR (Eliška Vrablecová)   

Tortúra v dejinách procesného práva na Slovensku (Nina Szalayová)   

Trestný čin vraždy novonarodeného dieťata matkou v právnych dejinách Slovenska (Emília Ondicová) 

Umelé prerušenie tehotenstva v slovenských právnych dejinách (Nina Uhrínová)   

Ústavný súd v 1. ČSR (Filip Sedmák)   

Ústavný systém vojnovej SR: sústava najvyšších štátnych orgánov (Adrián Gajarský)  

Ústavný vývoj Nemeckej spolkovej republiky a Nemeckej demokratickej republiky (Peter Figura) 
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Ústavný vývoj Veľkej Británie v 18. a 19. storočí (Romana Moravčíková)   

Vývoj akciového práva na Slovensku (Simona Berkešová)  

Vývoj inštitúcie advokácie v Československu v rokoch 1948–1992 (Bianca Molnárová)   

Vývoj odvetvia práva sociálneho zabezpečenia v období (1918–1948) (Eva Bernáthová Martincová)  

Vývoj právnej úpravy uzavretia manželstva na území Slovenska (Magdaléna Vachová)   

Vývoj právnej úpravy vyživovacej povinnosti na Slovensku (Veronika Sahajová)   

Vznik Spojených štátov amerických a obdobie konfederácie (Nikola Kopčanová)   

Zlatá bula Ondreja II. (Miroslav Fedorš)  

 

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

v Bratislavě 

Dejiny právnej úpravy zániku manželstva na Slovensku (Eunika Boldišová)  

Etické požiadavky na sudcov v stredovekom byzantskom diele Strategikon Kekaumena (Viktor Ada-

movič)  

Formovanie československo-maďarských hraníc v rokoch 1918 až 1920 na príklade mesta Komárno 

(Karin Ferencziová)  

Význam štátnych sviatkov v Slovenskej republike a ich právna úprava (Bernadette Borka) 

Inštitút závetu v uhorskom práve (Timotej Putirka)  

Konfiškácie majetku Nemcov a Maďarov na Slovensku v rokoch 1945–1950 (Noémi Mészárosová)  

Monsterproces proti biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi Gojdičovi (Diana 

Šebáková)  

Národnostná legislatíva v Uhorsku do roku 1918 (Monika Lelovicsová)  

Norimberský proces (Klaudia Petríková)  

Otázka platnosti Mníchovskej dohody z pohľadu medzinárodného práva a jej dopady na prvú Českos-

lovenskú republiku (Barbora Sedláková)  

Porovnanie koncepcie vlastníctva k nehnuteľnostiam v kontinentálnom a angloamerickom právnom 

systéme (Sandra Banková)  

Postavenie žien šľachtického pôvodu v Uhorsku od Tripartita do roku 1918 (Daniel Šarina)  

Právna povaha deliktu vo Veľkomoravskom práve (Kristína Jančaříková)  

Právne aspekty interupcií (Lucia Svičeková) 

Proces dokazovania a zákonnosť dôkazu v trestnom konaní (Porovnanie súčasnej úpravy s úpravou 

v 20. storočí) (Ján Mozoľ)  

Proces s Rudolfom Slánským a spol. (Tomáš Wieger)  

Reštitúcie majetku na Slovensku po roku 1989 (Richard Kráľ) 

Správa stredovekého mesta Košice (Matúš Doležal)  

Stipulácia v rímskom klasickom práve (Barbora Hanzelová)  

Stoličná správa v období dualizmu (Monika Mózesová)  

Súdny proces s Dr. Vojtechom Tukom v roku 1929 (Norbert Koprda)  

Transformácia trestného práva po roku 1989 (Alena Lalinská)  

Trest smrti na Slovensku v rokoch 1918–1990 (Richard Tiefenbach)  

Tzv. Židovský kódex s dôrazom na vybrané ustanovenia (Petra Slemenská)  

Ústavnoprávny systém Československa v rokoch 1969–1989 (Martin Domček)  

Ústavný vývoj Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov a Československa (komparatívny pohľad) (Ka-

rina Pénzešová)  

Veno a príbuzné právne inštitúty v právnej úprave Uhorska a Indie (Leonardo Marsovszký)  

Vešeléniho sprisahanie a jeho právne následky (Frederika Vešelényiová)   
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Vysídlenie Maďarov žijúcich na Slovensku po roku 1945 na príklade okresu Dunajská Streda (Alexan-

dra Janikovicsová)  

Vývin uhorského snemu v 19. storočí (Michal Majka)  

Vývoj dedičského práva na Slovensku v 19. a 20. storočí (Nora Čechmánková)  

Vývoj hospodárskeho práva po roku 1948 (Peter Vrecník)  

Vývoj manželského majetkového práva na území Československa do roku 1992 (Nicole Brestovanská)  

Vývoj postavenia patricijov a plebejcov v starovekom Ríme (Michaela Bahorecová)  

Vývoj pracovného práva na Slovensku v rokoch 1945–1965 (Patrik Katona)  

Vývoj právnej úpravy manželstva na Slovensku v 19. a 20. storočí (Edita Ölvecká)  

Vývoj právnej úpravy obmedzenia osobnej slobody v 20. storočí (Filip Mífek)  

Vývoj právnej úpravy rozvodu manželstva na území Slovenska (Dušan Bago)  

Vývoj zákonnej dedičskej postupnosti v rímskom práve (Vivien Vlčková)  

Vzťah byzantského cisára a konštantínopolského patriarchu (Denisa Režová)  

Vzťah cirkvi a svetskej moci na Veľkej Morave (Christián Dzurík)  

Vzťah medzi prezidentom a vládou v ústavnom vývoji po roku 1918 (Marek Glod)  

Vzťah pápežstva a Veľkej Moravy (Sofia Háková)  

Zásada superficies solo cedit v právnych poriadkoch Slovenska, Česka a Maďarska (Cynthia Lehotská)  

 

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

Adopcia a adrogácia v rímskom práve (Denisa Pallová)  

Arizačná legislatíva na Slovensku a jej aplikácia (Alexandra Hulínová)  

Cicero a jeho prínos pre štátovedu (Simona Lipovská)  

Code Civil 1804 (Martina Fekiačová)  

Dedičské právo v období  I. ČSR (Matej Rudnický)  

Financovanie cirkví na Slovensku od vzniku ČSR po súčasnosť (Tomáš Mokrý)  

Kodifikácia a unifikácia československého práva v rokoch 1949–1950 (Jozef Malček)  

Legislatíva pamiatkovej starostlivosti na území českých krajín a Slovenska v rokoch 1918–1945 (Patrik 

Nagy) 

Majetkové reštitúcie v Československu po roku 1945 a po roku 1989 (Maroš Kmeťko)  

Manželské a rodinné právo Aztékov (Martina Mikundová)  

Manželské prekážky v rímskom práve (Jenifer Jamborová)  

Obmedzenie dispozičných oprávnení vlastníka pôdy z pohľadu minulosti a súčasnosti (Pavlína Turská) 

Oligarchia a demokracia v Aténach (Lukáš Gembický)  

Osvietenecké reformy Márie Terézie a ich dopad na právny poriadok Uhorska (Katarína Váradyová) 

Panovník Svätej ríše rímskej (resp. Rímsko-nemeckej ríše) (Dominik Martuš)  

Pignus (Gregor Vician)  

Pozemkové reformy na území Slovenska v 20. storočí (Dalibor Turošík)  

Právne postavenie manželky a vdovy v Uhorsku v období stredoveku a novoveku (Lenka Dutková) 

Právne postavenie občanov v antickom Ríme (Dominika Majeránová)  

Právo Frankov (Dominik Dobák)  

Prvé kodifikácie antického práva (Monika Holá) 

Reflexia nemeckých feudálnych prameňov práva v systéme uhorského práva v období stredoveku 

(Vanda Kuglerová) 

Res extra commercium (Petra Šoucová)  

Určovanie otcovstva – právno-historická analýza (Richard Tartaľ)   



Strana | 23  

 

 

Vady právneho úkonu v rímskom práve a ich dôsledky (Adriána Valúchová) 
Vývoj inštitútov trestného práva procesného na území Slovenska v 20. storočí (Branislav Ťažký) 

Vývoj konkordátneho práva v Európe po 2. vatikánskom koncile (Martin Sojka)  

Vývoj peněžitého trestu v Československu 1918–1989 (Jarmila Veisenpacherová)  

Vývoj právnej úpravy hospodárskych trestných činov na území Slovenska v rokoch 1918–1992 (Jakub 

Chomist)  

Vývoj rodinného práva na území Slovenska v stredoveku (Michal Matejčík)  

Zánik manželstva – právno-historický vývoj (Jana Šuleková)  

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

Civilné delikty v rímskom práve – krádež a lúpež (Andrej Oriňák)  

Česi a Slováci v USA v zápase o spoločnú štátnosť (Ľubomír Čiernik)   

Diktátorské režimy v Taliansku a Nemecku v prvej polovici 20. storočia (Simona Karafová)  

Fašistická diktatúra v Nemecku – štátna organizácia a právny poriadok (Richard Faith) 

Historicko-právny vývoj Rímskonemeckej ríše (Jozef Mikláš)   

Inkvizičné procesy v Európe (Zuzana Kardosová)   

Občianská vojna v USA a jej vplyv na základné ľudské práva a slobody (Katarína Sekeľová)  

Politická a spoločenská situácia rímskej republiky v období jej zániku (Magdaléna Sedláčková)  

Politické a právne aspekty vypuknutia SNP (Monika Šamuová)  

Politické a právne aspekty vzniku ČSR (Ján Pavlík)   

Politicko-právne dôsledky Mníchovskej dohody a viedenskej arbitráže (Michal Novák)    

Právne pamiatky krajín starovekej Mezopotámie (Petra Kalíšková) 

Právne základy vyhlásenia nezávislosti USA (Tomáš Volko)  

Príčiny, priebeh a dôsledky občianských vojen v rímskej ríši (Michal Rojček)   

Prijatie Veľkej listiny slobôd v Anglicku (Filip Murčinko)  

Spoločenské zriadenie, štát a právo feudálneho Francúzka (Tomáš Jendrál)   

Súkromnoprávna moc hlavy rodiny v rímskom práve (Nikola Zinková)   

Štátna organizácia Českého feudálneho štátu (obdobie podľa výberu autora) (Marián Bučko) 

Trest odňatia slobody na doživotie v Československu v rokoch 1918–1992 (Pavel Pavučko)  

Trest odňatia slobody v Československu v rokoch 1945–1989 (Jakub Pilát)  

Ústavný vývoj USA do občianskej vojny (Miroslava Trudičová)  

Významné osobnosti v rímsko-právnych dejinách (okrem G.I.Caesara a L.C.Sullu) (Mariana Bosáková) 

Zákony a reformy na záchranu rímskej repuabliky (Marcel Šoltýs)   

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

Zjednocovací proces v Nemecku v prvej polovici 19. storočia (Silvia Adamíková)  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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Výzva na podávanie prihlášok na medzinárodnú konferenciu 

 

Dejiny kriminality v strednej a východnej Európe 

od stredoveku do roku 1848 

24.-26. mája 2022 

Košice 

 

Konferenciu organizuje Historický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Východoslovenským 

múzeom v Košiciach, Slovenskou historickou spoločnosťou a Katedrou právnych dejín a právnej kom-

paratistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

 

Jazyky konferencie – slovensky, česky, poľsky, anglicky  

Skúmanie dejín kriminality má za sebou vyše storočnú históriu a z periférie záujmu v počiatočnom ob-

dobí, často vo forme historických kuriozít sa postupne dostalo medzi popredné témy vedeckého báda-

nia. V posledných niekoľkých desaťročiach bola kriminalita a jej sprievodné javy analyzovaná nielen na 

primárnej úrovni tradičným historicko-popisným spôsobom, prípadne doplneným o štatistiku, ale stala 

sa oblasťou výskumu študovanou z rozmanitých, aj interdisciplinárnych aspektov a s použitím rôznej 

metodológie. Ukazuje sa, že kriminalita nie je len spoločenskou patológiou, ale fenoménom, na základe 

ktorého je možné skúmať viaceré ďalšie spoločensko-ekonomické a kultúrne javy a myšlienkovo-filo-

zofické prúdy. 

Dejiny kriminality sa v začiatkoch rozvíjali predovšetkým v krajinách západnej Európy (v zmysle skôr 

politickom než geografickom), v skutočnosti i medzi krajinami strednej a východnej Európy bol vývoj 

značne nerovnomerný a individuálny. Cieľom konferencie je zamerať sa predovšetkým na túto oblasť 

Európy a umožniť vedeckú diskusiu a komparáciu výsledkov k dejinám kriminality a jej príbuzných ja-

vov a konceptov. 

 

Konferencia bude zameraná na najnovšie výsledky vedeckého bádania, vítané sú prípadové štúdie, ale 

aj prehľadové príspevky kriticky zhodnocujúce historiografiu dejín kriminality jednotlivých krajín, alebo 

vybranej subdisciplíny či koncepcie.  

Návrhy tém so stručným abstraktom posielajte na: 

 blanka.szeghyova@savba.sk do 10. 1. 2022 

  

mailto:blanka.szeghyova@savba.sk
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V prípade prezenčnej formy konferencie je účasť viazaná na zaplatenie symbolického poplatku 10€, 
ktorý je stanovený tak, aby pokryl naše nevyhnutné výdavky súvisiace s organizovaním konferencie. 
Poplatok nie je určený na úhradu cestovných nákladov a ubytovania. Tie si účastníci konferencie musia 
uhradiť sami. V prípade online konferencie nebude účasť na konferencii spoplatnená. Z tohto dôvodu 
Vás prosíme, aby ste úhradu konferenčného poplatku realizovali až po stanovení definitívnej formy 
konferencie. Tá bude účastníkom oznámená v dostatočnom predstihu, podľa aktuálnej epidemiologic-
kej situácie. V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať a budú 
Vám poskytnuté bližšie informácie, ako aj príslušný link na prihlásenie sa na konferenciu, ktorý bude 
sprístupnený po novom roku (lucia.pistejova@student.upjs.sk)   

mailto:lucia.pistejova@student.upjs.sk
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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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