Z vědeckého života

Životní jubileum
prof. Karoliny Adamové
V letošním roce oslavila významné životní jubileum prof. JUDr. et PhDr. Karolina
Adamová, CSc., DSc. Narodila se dne 15. března 1948 v Mělníku a po maturitě na
Nerudově gymnáziu v Praze studovala v letech 1966 až 1971 na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze obor právo a v roce 1971 získala titul doktor práv.
Posléze zde v letech 1972 až 1975 absolvovala interní aspiranturu. Po obhájení
práce na téma „Majetkoprávní instituce městského a zemského práva v Čechách
ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století“ získala titul kandidát věd v oboru
právních dějin. Návazně v letech 1976 až 1980 studovala dějiny umění a historii
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně v roce 1982 získala titul doktor filosofie.
V roce 1994 byla na základě habilitační práce na téma „K historii evropského federalismu“ jmenována docentkou v oboru právní historie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Posléze v roce 2004 zde byla
na základě jmenovacího řízení jmenována profesorkou v oboru právní historie. Na podzim 2009 na Akademii věd
ČR úspěšně obhájila disertační práci na téma „První česká federativní ústava z roku 1619“ a o rok později na
jejím základě obdržela vědecký titul doktor věd v oblasti sociálních a humanitních věd.
V letech 1975 až 1980 pracovala v Dokumentačním středisku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
poté v letech 1980 až 2013 působila v Ústavu státu a práva Akademie věd jako vědecká a posléze vedoucí vědecká pracovnice. Současně také v letech 1990 až 2015 pracovala na Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu roku 1994 zastávala post asistentky ústavní soudkyně JUDr. Ivany Janů.
Pedagogicky působila i na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 byla členkou Expertního panelu pro společenské vědy u Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ve kterém o rok později zastávala také post
předsedkyně.
Od roku 1994 působí Karolina Adamová na katedře právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, přičemž je jedním ze čtyř jejích zakládajících členů. Katedru také od počátku až do roku 1996 vedla.
V letech 2001 až 2010 pak vedla její oddělení českých a československých právních dějin a od roku 2010 opět
vykonává funkci vedoucí katedry. Je členkou vědecké rady i oborové rady této fakulty.
V roce 1999 absolvovala dlouhodobý studijní pobyt na Das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte ve Frankfurtu nad Mohanem a poté v roce 2000 působila jako hostující profesor na École Pratique des
Hautes Études en Sorbonne v Paříži. Přednášky přednesla také na Fakultě práva a veřejné správy Univerzity
Marie Curie-Skłodowské v polském Lublinu. Absolvovala kratší studijní a vědecké pobyty na řadě zahraničních
pracovišť mimo jiné v Granadě, Pasově, Vídni, Sandoměři a Ženevě.
Karolina Adamová má široký odborný záběr. Zabývá se zejména českými právními dějinami, ale také například právní archeologií a dalšími příbuznými obory. Byla řešitelkou či spoluřešitelkou řady grantů poskytovaných různými subjekty. Je autorkou či spoluautorkou řady monografií nejen z oblasti práva a právních dějin či
právní archeologie, ale také dějin umění a politologie, stejně tak jako řady různých menších prací a článků. Pravidelně se účastní řady vědeckých konferencí a je členkou několika redakčních rad v ČR i v zahraničí. Svou pozornost věnuje i umění.
Ve své pedagogické činnosti se Karolina Adamová zaměřuje na právní dějiny českých zemí. Obnovila také
prvorepublikovou tradici výuky srovnávacích dějin veřejného práva ve střední Evropě. Během svého takřka třicetiletého pedagogického působení Karolina Adamová výrazně ovlivnila dlouhé řady studentů práv a vychovala
také kvalitní doktorandy, z nichž někteří i po absolutoriu působí v akademickém světě. Svým laskavým přístupem
a odborným, ale přitom přístupným výkladem si získala srdce mnoha studentů. Patří k nejoblíbenějším pedagogům, na které studenti s láskou vzpomínají i mnoho let po ukončení svého studia. Věříme, že jejich řady ještě
rozšíří další mnohé ročníky teprve nastupujících studentů. A proto, vážená paní profesorko, ad multos annos!
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Fakulta právnická ZČU
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