Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. sedmdesátníkem

Rok 2010 je pro prof. JUDr. Eduarda Vlčka, CSc. rokem dvou významných výročí. Uplyne
70 let od jeho narození a 40 let působení na brněnské právnické fakultě. Je to tedy jistě
významná příležitost k bilancování práce tohoto významného právního historika.
Eduard Vlček se narodil 26. února 1940 v Přerově. V roce 1957 složil v Přerově maturitu a
nastoupil na studia práv pražské právnické fakulty. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze ukončil v roce 1962 jako promovaný právník a nastoupil jako referent do PZO
Motokov Praha. Jeho zájem o právní dějiny ho však přeurčil pro dráhu vysokoškolského
pedagoga a tak po třech letech praxe v roce 1964 nastoupil jako asistent a poté odborný
asistent na pražskou právnickou fakultu. Okamžitě začal publikovat se zaměřením zejména na
právní dějiny zemí střední a východní Evropy.
Další zlomovým rokem prof. Vlčka byl rok 1970, kdy přešel z pražské fakulty na obnovenou
brněnskou právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Zde
se stal významnou pedagogickou a vědeckou posilou. V roce 1972 se stal kandidátem
právních věd (CSc.) a v roce 1973 docentem. Po penzionovaném prof. Cvetlerovi přebírá
v roce 1971 vedení katedry dějin státu a práva. V této funkci s krátkými přestávkami zůstal až
do roku 2008.
V sedmdesátých a osmdesátých letech se prof. Vlček vedle své pedagogické a vědecké práce
významně podílel na řízení fakulty a to nejprve jako proděkan a poté děkan toto fakulty.
Jeho pedagogickým zájmem v této době byly jednak nejnovější československé dějiny státu a
práva, jednak dějin střední a východní Evropy. Z těchto oblastí také publikoval několik
monografií, učebnic, skript a řadu odborných studií a článků. Účastnil se řady mezinárodních
i domácích konferencí a podílel se na řešení několika výzkumných projektů. V letech 1986 1990 byl poslancem Federálního shromáždění ČSSR a členem předsednictva Sněmovny
národů. V roce 1986 byl jmenován profesorem právních dějin.
Pedagogické působení profesora Vlčka úspěšně pokračovalo i v devadesátých letech. Stal se
na katedře dějin státu a práva garantem zejména právních dějin a několika na to navazujících
dalších předmětů. Dále pokračoval v publikační činnosti a katedra pod jeho vedením
zorganizovala několik významných konferencí.
Od roku 1991 rovněž pedagogicky působí na Právnické fakultě Univerzita Palackého
v Olomouci, kde rovněž po několik let vedl katedru a byl členem vědecké rady této fakulty.
Z jeho publikační činnosti v posledních dvaceti letech je třeba zdůraznit zejména účast
v autorských kolektivech různých učebnic Právních dějin 1. Je rovněž autorem učebnice dějin

1

Vlček, E. (člen autor. kol.): Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. Brno, Masarykova univerzita
1998. 430 s. (ISBN 80-210-1916-6); Vlček, E. (člen autor. kol.): Právní dějiny. Praha, Eurolex Bohemia 2005.
816 s. (ISBN 80-86861-10-4); Vlček, E. (člen autor. kol.): Právní dějiny. Plzeň, Aleš Čeněk 2007. 1134 s. (ISBN
978-80-7380-043-7); Vlček, E. (člen autor. kol.): Dějiny českého soukromého práva. Plzeň, Aleš Čeněk 2007.
279 s. (ISBN 978-80-7380-041-3)

trestního práva2 a učebních textů pro nejnovější československé právní dějiny 3. Publikoval
řadu článků a účastnil se aktivně mnoha vědeckých konferencí4.
Profesor Vlček je nositelem medailí právnické fakulty i Masarykovy univerzity.
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Kolegové a studenti profesora Eduarda Vlčka si srdečně přejí, aby jeho sedmdesáté
narozeniny byly jen jedním z mezníků jeho aktivní činnosti, která bude mít ještě řadu let
bohaté pokračování.

Karel Schelle

