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Již počtvrté se dne 29. dubna 2022 konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
doktorandská konference Civilistické pábení. Tématem, které pro tento rok ujednotilo 
její obsah, bylo Civilní právo a nové technologie. Pořadatelem tohoto konferenčního se-
tkání byla Katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 
„PF UK“). Organizátory, kteří se již po čtvrté ujali realizace konference, byli JUDr. Mi-
roslav Sedláček, LL.M., Ph.D. a Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D., odborní asi-
stenti z Katedry občanského práva PF UK. 

Po úvodních slovech organizátorů přišly na řadu krátké úvodní vstupy prof. JUDr. 
Radima Boháče, Ph.D., děkana PF UK. Dále se úvodního slova ujali představitelé oboru 
občanského práva hmotného a procesního — prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. a prof. JUDr. 
Alena Macková, Ph.D. z Katedry občanského práva PF UK. 

Účastníky konference byli především interní doktorandi z oborů soukromého 
práva zahrnující občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, pracovní právo 
a mezinárodní právo soukromé a procesní. Je potřeba podotknout, že účastníci konfe-
rence reprezentovali všechny právnické fakulty veřejných univerzit v ČR a přítomní 
byli i účastníci ze Slovenska.

Přednesené příspěvky byly ve svých obsazích zacíleny mj. na soukromoprávní 
souvislosti práva evropského, teorie a sociologie práva, politologie, a také finančního 
práva nefiskálního charakteru. Stranou nezůstaly ani historickoprávní souvislosti 
uvedených oborů práva. Konference tradičně umožňuje interním, ale také externím 
doktorandům právních oborů prezentovat výsledky své výzkumné činnosti, které 
jsou také často předmětem jejich disertačních výzkumných témat. Příspěvky z kon-
ference jsou tradičně zařazovány do recenzované monografické publikace, která je 
výstupem z každého ročníku konference.

Konference byla v rámci konferenčního dne rozdělena do části dopolední a od-
polední. Dopolední část zahrnovala příspěvky zaměřené na témata regulace práva 
a moderních technologií, virtuální reality a ochrany osobnosti člověka, virtuální pro-
jednávání, dále na otázky umělé inteligence, rodinné právo a ochranu nezletilých na 
sociálních sítích, moderní technologie v dědickém právu a pracovní právo. Odpolední 
část byla v rámci vytýčeného tématu zaměřena na problematiku práva obchodních 
korporací, ochranu dětí a mladistvých v internetovém prostředí, problematiku civil-
ního práva procesního a práva finančního. V obou částech konferenčního rokování 
probíhaly po přednesených příspěvcích plodné diskuse, které měly často širší mezi-
oborový rozměr. 

Závěr konference patřil tradičně vyhlášení výherce ceny „Civilistický pábitel“ za 
nejlepší příspěvek konference. Tento ročník se stala výherkyní JUDr. Barbora Havlí-
ková, LL.M., z Katedry evropského práva PF UK za příspěvek nesoucí název „Editace 
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lidského genomu a odpovědnost za genom vlastních potomků: budou geneticky upra-
vené děti žalovat své rodiče?“

Lze konstatovat, že téma nových technologií má v oblasti právních věd své opod-
statněné místo. Otázky, které naznačily obsahy jednotlivých příspěvků, mnohdy 
otevřely velmi zajímavé úvahy, které vytvářejí další potenciál vědeckého zkoumání. 
Proběhlé konferenční setkání potvrdilo, že se jedná o téma, které v právu zdaleka 
nevyčerpalo svůj obsah. Naopak se potvrdilo, že dynamicky se vyvíjející nové techno-
logie jsou budoucností, se kterou musí právo i mnohé vědní obory počítat. 
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