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Hodnocení vědecké / umělecké kvalifikace uchazeče
O. Horák absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně v roce 2002. Souběžně na Filozofické fakultě MU studoval Dějiny umění a historii. Toto
studium ukončil v roce 2004. Absolvováním studia práva a historie si vytvořil ideální předpoklady pro uplatnění v oboru právních dějin. Titul
Ph.D. získal v oboru Dějiny státu a práva v roce 2007. Odborně se zaměřuje především na vývoj soukromého práva a na problematiku vývoje
právní vědy soukromého práva. Vedle práce, kterou předložil jako habilitační, je autorem další samostatné monografie, dvou monografií ve
spoluautorství a kapitol v dalších 20 monografiích. Ve spoluautorství publikoval tři články zařazené v databázi Scopus, čtyři další články, z nich
jeden ve spoluautorství, v databázích ERIHplus a ERIH. Dále vykazuje 24 odborných článků v českých recenzovaných časopisech a dva
v dalších recenzovaných časopisech, z toho jeden na Slovensku a druhý v Polsku. Z dalších vykazovaných položek (35 článků ve sbornících, 1
výzkumná zpráva, 18 zvaných přednášek, 4 konferenční abstrakty, 7 editorství odborných publikací, 34 konferenčních vystoupení a 30 dalších
publikací) je třeba vyzvednout podstatný editorský podíl na mimořádně cenné ediční řadě Klasická právnická díla, vycházející ve spolupráci
s Nadací Hugo Grotius, v rámci níž editoval vydání dvou prací Františka Weyra a dále prací Jaromíra Sedláčka, Hanse Kelsena, Jiřího
Hoetzla a společně Miroslava Stiebra a Rudolfa Rauschera. Práce O. Horáka jsou poměrně bohatě citovány (vykázal 7 citací v mezinárodních
databázích, 124 dalších).
Jako hlavní řešitel získal při tři vědecké projekty (GA ČR a 2x UPOL) a na dalších dvou se podílel jako spoluřešitel. Jako hlavní řešitel figuroval
v dalších třech vzdělávacích pprojektech. Působí i jako oponent pro slovenské grantové agentury VEGA a KEGA.
Dr. O. Horák absolvoval v roce 2005 tříměsíční stáž na Právnické fakultě vídeňské univerzity a v roce 2014 měsíční pobyt v Rakouské
národní knihovně ve Vídni (ÖNB). Kratší zahraniční výzkumné pobyty absolvoval v lichtenštejnském rodinném archivu ve Vídni (Hausarchiv
Liechtenstein; 2010), v Zemském archivu ve Vaduzu (Landesarchiv Vaduz; 2016) a opět v Rakouské národní knihovně (2018). OJ. Horák
od roku 2012 aktivně pracuje v Česko-lichtenštejnské komisi historiků, je členem představenstva Evropské společnosti pro právní dějiny
a od roku 2014 i členem ediční rady Encyklopedie českých právních dějin. Organizačně se na FF MU od roku 2012 podílí na konferenci
Česko-lichtenštejnské vztahy v minulosti a současnosti, dále participoval na organizaci Weyrova dne právní teorie v roce 2015, Olomouckých
právnických dní v letech 2015 a 2016 a Dní práva v roce 2019.
Svou vědeckou a pedagogickou erudici prokázal i přednáškou pro veřejnost, kterou přednesl na závěr letošního ročníku pravidelné československé doktorandské konference, konané v Brně 16. září t. r. Přednáška „K. A. Martini a první moderní kodifikace soukromého práva“,
propojující historickou osobnost K. A. Martiniho a (západo)haličský občanský zákoník se současnou právní úpravou, zaujala obsahem i
formou. Diskutující vysoce ocenili její úroveň a kvitovali i kvalifikované odpovědi na položené otázky. Tři přítomní členové habilitační komise
jako hodnotitelé přednášky jednomyslně dospěli k následujícímu závěru: „Přednáška JUDr. Mgr. Ondřeje Horáka, Ph.D. „K. A. Martini a první
moderní kodifikace soukromého práva“, přednesená v rámci habilitačního řízení, prokázala dostatečnou vědeckou kvalifikaci a pedagogickou
způsobilost uchazeče, standardně požadovanou v rámci habilitačních řízení v oboru Dějiny státu a práva.“…
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru Dějiny
státu a práva.
Závěr: Vědecká / umělecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci habilitačních řízení
v oboru Dějiny státu a práva.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
Do pedagogické práce se dr. Horák zapojuje především na Právnické fakultě UP v Olomouci a také na zdejší fakultě. V minulosti pedagogicky
působil i na právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě a na Univerzitě obrany. V Olomouci v současné době v rámci doktorského
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studijního programu přednáší Dějiny soukromého práva a v magisterském studiu vede seminář Historická interpretace některých vybraných
soukromoprávních institutů soukromého práva. Před změnou studijního programu seminarizovaluje předmět Právní dějiny Evropy a USA 1 a 2.
Na zdejší fakultě od roku 2010 v jednom semestru externě vyučoval a stále vyučuje Vybrané kapitoly z právních dějin meziválečného
Československa. Od roku 2017 zde působí na částečný úvazek a zapojuje se i do přednášení a vedení seminářů v povinných předmětů
Obecné právní dějiny a České a československé právní dějiny novověku a do výuky Dějin soukromého práva.
Pro potřeby výuky jako hlavní autor vydal jednu učebnici (Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2017) a podílel se
na čtyřech dalších učebních textech včetně olomoucké učebnice Teorie práva (2. Vývoj právního myšlení) a brněnské učebnice Evropské
právní dějiny. Podepsán je také pod kapitolami ze čtyř souborů pramenů, určených pro seminární výuku.
Dr. O. Horák dosud vedl celkem 39 bakalářských a diplomových prací. V současné době vede dalších šest. Působí jako člen dožívající oborové
komise obor Dějiny práva a římské právo a nové oborové rady stejnojmenného programu. Je též členem komise pro rigorózní řízení.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru
Dějiny státu a práva.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru
Dějiny státu a práva.
Hodnocení habilitační práce uchazeče
Uchazeč předložil jako habilitační práci monografii „Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky)“, vydanou v roce 2019
v nakladatelství Wolters Kluwer. Oponenty práce byli jmenováni prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc., doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
z PrF UK v Praze a doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. z PrF UMB v Banské Bystrici. Všichni oponenti posudky odevzdali a konstatovalishodli
se, že práce odpovídá požadavkům kladeným na habilitační práce v oboru. Prof. Mosný mimo jiné konstatoval, že „O. Horák … nezostáva
len v pozícii zaznamenávateľa, ale aktívneho účastníka v uvádzaných historicko – teoreticko – právnych polemikách formulovaním vlastných
úvah a záverov. Takýto prístup autora sa … celostne prejavuje v habilitačnej práci opierajúc sa aj o judikatúru“ a že posuzovaná monografie „je
v mnohých smeroch priekopníckou prácou“. Doc. Maršálek vyzvedl skutečnost, že „téma, kterému se autor věnuje, je mimořádně zajímavé a
také aktuální“ a že „autor zpracoval zkoumanou problematiku originálním způsobem, kombinujícím různé metody bádání (analýza, syntéza,
komparace)“. Pro doc. I. Šoškovou bylo podstatné „evidentne výborné analytické myslenie autora, jeho schopnost' schopnosť vyabstrahovatfť
podstatu problému, zaujal' zaujať k nemu vlastné, argumentačne mimoriadne zdatne podložené stanovisko“.
Závěr: Habilitační komise se s doporučujícími stanovisky oponentů ztotožnila, tedy konstatovala, že habilitační práce JUDr. Mgr. Ondřeje
Horáka, Ph.D. „Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky)“ splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práce
v oboru Dějiny státu a práva.
Závěr: Úroveň habilitační práce uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na habilitační práce v oboru Dějiny státu a práva.

Strana 2

© Inet MU (ÚVT)

1.10.2020 14:41

Stanovisko habilitační komise k
návrhu na jmenování docentem

MUNI
Výsledek tajného hlasování komise
Hlasování se uskutečnilo: elektronicky
Počet členů komise

5

Počet odevzdaných hlasů

5

z toho

kladných

5

záporných

0

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké / umělecké kvalifikace, pedagogické způsobilosti a úrovně
habilitační práce uchazeče předkládá komise Vědecké radě Právnické fakulty Masarykovy univerzity návrh jmenovat uchazeče docentem
v oboru Dějiny státu a práva.

V Brně dne 28.09.2020
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
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