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Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou
splněny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské dizertační
práce Mgr. Ing. Matěje Gregárka. Uchazeč předložil k obhajobě dizertační práci
věnovanou problematice koncepce státu. V úvodním slově představil spis a
nastínil jeho strukturu a pojetí. Hovořil např. o ekonomii jako výkladovém
nástroji, o propojení politické ekonomii a státovědy, o legitimitě státu a jeho
definici jako morální vlastnosti státu zakládající povinnost subjektů poslouchat.
První oponent doc. Sobek doporučil práci k obhajobě. Uvedl několik
kritických připomínek (např. k systematice a logické stavbě práce, k pramenům
a zdrojům, k zobecňování právního pozitivismu a k formálním nedostatkům
práce). Naopak pochválil analytickou činnost autora, práci s literaturou a citační
aparát). Oponent položil otázku k argumentům uplatňujícím tzv. epistemické
teorie demokracie.
Druhý oponent doc. Maršálek přednesl v posudku pozitivní hodnocení, i
když se s některými stanovisky a závěry neztotožnil. Oponent vyjádřil zajímavé
názory na legitimitu státu a předestřel inspirativní pohledy na problematiku,
zejména varoval před podléháním ideologiím. Dotázal se na legitimizaci státu
sociálními učeními a ideologiemi vycházející z kolektivismu nebo solidarismu a
budoucnost státu v éře globálních rizik.
Doktorand odpověděl podrobně na otázky a připomínky oponentů.
Ve všeobecné rozpravě vystoupil Prof. Kysela (k doktorandovi a
k angažovanosti práce), doc. Belling (kriticky k definici konceptu legitimity

státu, k literatuře), doc. Reschová (k užívání pojmů v různých vědeckých
disciplínách a k politické ekonomii), prof. Gerloch (k fikci a idealizující
abstrakci), doc. Maršálek (k soudobé právní vědě) a doc. Sobek (k pojmu
legitimity a německému přístupu k problematice).
Předseda komise prof. Gerloch ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval
členy komise k hlasování. V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování
s kladným výsledkem (5/1) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.
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