K životnímu jubileu
prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc.
Koncem května se dožívá životního jubilea prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
U mužů sice není věk tak citlivým údajem jako u žen, ale přesto stáří jubilanta
prozradíme jen nepřímo – podle § 2 odst. 1 zákona č. 585/2004 Sb. prof. Gerlochovi
zaniká 26. 5. 2015 ex lege branná povinnost.
Rodák z Ostravy přišel s rodiči do Prahy v polovině šedesátých let. V Praze
dokončil základní školu, odmaturoval na gymnaziu a v roce 1978 absolvoval
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, se kterou spojil i svoji další profesní –
pedagogickou a vědeckou dráhu. Ještě v roce absolvování fakulty získal titul
JUDr., v roce 1981 připojil titul CSc., v roce 1989 se stal docentem teorie práva
a právní filozofie a v roce 2001 byl prezidentem republiky jmenován profesorem
pro obor teorie, filozofie a sociologie práva.
Na Právnické fakultě působí od roku 1978 jako vysokoškolský učitel, od roku
2001 vede katedru teorie práva a právních učení a od roku 2006 i katedru ústavního práva. V letech 2006 až 2014 byl po dvě funkční období děkanem Právnické
fakulty Univerzity Karlovy, od 10. 2. 2014 působí ve funkci prorektora Univerzity
Karlovy. Je nepochybné, že svým působením jako učitel, vedoucí katedry i děkan
zanechal stopu v paměti fakulty, která si letos, jako jedna ze zakládajících fakult
Univerzity Karlovy, připomíná 667 let od svého založení. Spoluvytvářet dějiny
takovéto ctihodné instituce jistě není málo.
Prof. Gerloch byl a je členem řady vědeckých, oborových či akademických
rad Univerzit nebo jejich fakult a dalších vysokých škol v České republice i na
Slovensku. Je místopředsedou Českého sdružení pro právní a sociální filozofii
a člen několika redakčních rad odborných právnických časopisů.
Od září 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády České republiky.
Dlouhý by byl výčet další angažovanosti prof. Gerlocha na Právnické fakultě
Univerzity v Praze. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje zejména na metodologické problémy právní vědy, problematiku právního státu v širších souvislostech
a demokratického politického systému, působení práva ve společnosti a na otázky
ústavnosti a legislativy. Je špičkovým pedagogem s velkým, rozhodně značně
nadstandardním rozhledem a nadhledem v různých oborech práva. Jeho podpis
mají na různých rozhodnutích a v indexu desetitisíce studentů. Přednáší také
mimo fakultu pro odbornou právnickou veřejnost.
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Publikoval více než 160 vědeckých a odborných prací. Je řešitel grantových
projektů GA ČR „Aktuální otázky tvorby práva v relaci k členství České republiky v Evropské unii“ (2004–2007), „Metodologie interpretace práva jako záruka
právní jistoty v demokratickém právním státě“ (2010–2012), oborový řešitel dílčí
části výzkumného záměru „Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu
na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy“ (2005–2011) a od roku
2012 koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově –
„Institucionální a normativní proměny práva v podmínkách europeizace a globalizace“.
Během své dosavadní vědecké a pedagogické praxe absolvoval odborné
zahraniční studijní a přednáškové pobyty na různých evropských univerzitách
a v Pekingu.
Od počátku devadesátých let minulého století vykonává též advokátní praxi,
ve které se zaměřuje na zastupování před Ústavním soudem ve věci ústavních
stížností i ve věcech abstraktní kontroly ústavnosti při podávání návrhů na přezkoumání ústavnosti zákonů. Zastupoval své klienty i před Evropským soudem
pro lidská práva. Významnou součást práce jeho advokátní kanceláře tvoří expertizní činnost. Spojuje tak teoretická východiska s právní praxí.
Četná jsou jeho vystoupení v televizi a rozhlase, i citace v denním tisku. Tím se
nepochybně dostává i do širšího podvědomí.
Za svoji dosavadní činnost byl oceněn čestným titulem Právník roku 2006 v oboru
Veřejné právo, stříbrnou medailí Antonína rytíře Randy Jednoty českých právníků
v roce 2008, pamětní medailí Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014 a řadou dalších
uznání. Zdůrazněny byly různými cenami i některé jeho publikace.
Svého životního jubilea se prof. Gerloch dožívá ve velmi dobrém zdraví
i životní a psychické kondici, v činorodé práci ve prospěch Univerzity Karlovy,
její Právnické fakulty a práva jako společenskovědní oblasti, s vizí do budoucna,
obklopen rodinou, spolupracovníky i přáteli, kteří si jej váží za jeho odbornost
i lidskost.
Jiří Hřebejk
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