
Záznam o průběhu a výsledku obhajoby disertační práce 

 

Název doktorského studijního programu: Teoretické právní vědy  

Datum: 17. 9.  2018 

Jméno:  JUDr. Jakub Matocha 

Téma:   Právní regulace mezinárodního obchodu s vojenským materiálem a 

civilními zbraněmi 

Přítomni:  

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (předseda) 

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (školitelka) 

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. (oponentka) 

 

Omluven: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (oponent) 

 

Předsedající prof. Růžička přivítal přítomné členy komise a představil 

doktoranda, který předložil k obhajobě dizertační práci věnovanou problematice 

právní regulace mezinárodního obchodu s vojenským materiálem a civilními 

zbraněmi. V úvodním slově charakterizoval uchazeč pojetí práce a vymezil 

okruh problémů, které v práci řešil. Zaměřil se zejména na komparaci právní 

úpravy v kontextu národní, mezinárodní a unijní úpravy a objasnil přínos práce. 

Dále se doktorand věnoval pojmu zbraně, využití pramenů a zdrojů v dizertační 

práci a úvahám de lege ferenda.  

 

    První oponentka dr. Dolanská Bányaiová doporučila práci k obhajobě a 

shrnula v závěru, že dílo je komplexním zpracováním a na velmi dobré úrovni 

zahrnuje jak problematiku mezinárodního práva veřejného tak mezinárodního 

práva soukromého. V posudku položila oponentka doktorandovi otázku ohledně 

hranice legálního a nelegálního obchodu se zbraněmi a trestnosti této činnosti a 

dále otázku k judikatuře. 

 

Druhý oponent doc. Ondřej se omluvil z účasti na obhajobě a předseda 

komise prof. Růžička přednesl kladný posudek.  Oponent pochválil dizertační 

práci a uvedl, že práce naplnila cíle. Ocenil zpracování bohatého množství 

použitých pramenů a logickou strukturu práce. V posudku položil uchazeči 

otázku k problematice vztahu mezinárodního práva soukromého a 

mezinárodního práva obchodu. 

 

 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Hovořil věcně a 

se znalostí projednávané problematiky.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka prof. Pauknerová a  dotázala 

se na efektivitu právní úpravy a problematiku případné korupce licenčního 



orgánu. Dále se diskuse zúčastnila JUDr. Zahradníčková a položila dotaz 

ohledně prodeje zbraní občanům.   

 

          Na závěr diskuse předseda komise prof. Růžička poděkoval diskutujícím, 

ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval členy komise k hlasování. V neveřejné 

části obhajoby proběhlo hlasování (zvednutím ruky) s jednoznačně kladným 

výsledkem (4/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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