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        Předsedající prof. Šturma přivítal přítomné členy komise a představil 

doktoranda, který předložil k obhajobě dizertační práci věnovanou problematice 

státní imunity. V úvodním slově charakterizoval uchazeč pojetí státní imunity a 

vyjádřil teze dizertační práce. Dále hovořil o obsahu, struktuře a vědeckém 

přínose práce. Doktorand se zaměřil zejména na exekuční imunitu a tendenci 

k jejímu posílení.  

 

    První oponentka prof. Pauknerová doporučila práci k obhajobě. 

Hodnotila práci pozitivně, i když vyjádřila potřebu, aby se doktorand zabýval i 

zeměmi z naší geopolitické blízkosti. Oponentka se dotázala na problematiku 

Rakouska, Ruska a Polska a absolutní pojetí státní imunity. Oponentka 

pochválila velmi kvalitní zpracování práce a ocenila hluboké znalosti autora. 

 

Druhý oponent dr. Caban přednesl kladný posudek a ocenil rozsáhlost 

zpracované literatury a poznámkového aparátu. Pochválil pasáže o procesních 

otázkách, soudní příslušnosti a zřeknutí se imunity. Oponent měl připomínku 

k názvu práce, který sliboval širší záběr problematiky, včetně lidských práv. 

Konstatoval kritické poznámky k formální stránce práce a ke koncepčním a 

obsahovým aspektům práce. Dále oponent položil otázku k rozsahu zřeknutí se 

imunity. 

  

 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel doc. Bakeš (k názvu práce a 

francouzské právní úpravě), doc. Chovancová (výkon cizích rozhodčích 

rozhodnutí, situace v Kanadě), prof. Šturma (problematika vztahu progresivního 

rozvoje a harmonizace, kodifikační a harmonizační úmluvy), prof. Pauknerová 

(právní úprava na Slovensku) a dr. Caban (úmluva OSN a účel mezinárodního 

práva). 
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ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval členy komise k hlasování. 
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