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ÚVODNÍ SLOVO
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Časopis pro právní vědu a praxi standardně vychází 4x ročně. Tuto pravidelnost jsme
výjimečně „narušili“ speciálním číslem. Letošní rok byl pro zvláštní číslo časopisu
mimořádně vhodný, a to hned ze dvou důvodů. Jako zakládající fakulta Masarykovy
univerzity slaví Právnická fakulta MU sté výročí svého založení a současně si připomíná
padesáté výročí svého znovuobnovení v roce 1969. Redakční rada Časopisu pro právní
vědu a praxi se k těmto oslavám rozhodla vydat speciální historicky a vzpomínkově
laděné číslo. Na jaře tohoto roku proto oslovila vybrané učitele – představitele jednotlivých oborů a požádala je o zpracování příspěvku do tohoto zvláštního pamětního čísla.
K radosti členů redakční rady téměř všichni oslovení výzvu přijali a ve stanovené lhůtě
také slíbené rukopisy dodali. Koncepci příspěvků i jejich rozsah redakční rada záměrně
vymezila obecněji a ponechala tak autorům více volnosti v tom, jak své dílo uchopí.
Bylo tedy věcí každého z nich, zda pojme svůj článek spíše odborně – jako ohlédnutí
za vývojem oboru – či zda zvolí cestu osobnější vzpomínky a bude psát o svém vlastním
působení na fakultě (ať již během studií či své akademické dráhy); jednotlivé příspěvky
tak logicky ve větší či menší míře reflektují osobní postoje či názory autorů. Výsledkem
je důstojný dokument o historii Právnické fakulty MU, který i po letech obstojí jako
zasvěcený zdroj informací o vývoji jednotlivých oborů a kateder, o osudech učitelů
a také o tlacích a výzvách, kterým fakulta a její zaměstnanci v minulosti čelili. Krom toho
nabídne čtenáři netradiční pohled do zákulisí fakulty od těch, kteří s ní spojili svůj osud
a celoživotní vědeckou kariéru. Po diskusích na redakční radě jsme se nakonec rozhodli
ponechat rukopisy tak, jak byly odevzdány, jen se základní korekturou, a neprovedli
jsme jinak automatické sjednocení některých formátů, např. u titulů osob, v poznámkách apod. V některých případech by to totiž pro čtenáře mohlo být matoucí. Co se týče
pořadí jednotlivých příspěvků, zvolili jsme řazení podle abecedy. Se dvěma výjimkami –
příspěvek „Od devítky k devítce“ od prof. Vojáčka jsme zařadili hned na úvod, neboť
právě tam by čtenář čekal obecnější článek věnovaným dějinám právnické fakulty (jejž
autor ze skromnosti označuje za „útržky z historie fakulty“). A na závěr jsme pak zařadili
vzpomínku prof. Hajna, která se přímo netýká brněnské právnické fakulty (autor vzpomíná na svá studia v Praze na Právnické fakultě UK), nicméně fejetonistickou formou
ukazuje ty stránky akademického života, které nejsou vázány na konkrétní místo či dobu.
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