
Záznam o průběhu a výsledku obhajoby disertační práce 

 

 

Název doktorského studijního programu: Teoretické právní vědy  

Datum: 19. 9. 2018 

Jméno:  JUDr. Bc. Pavel Vetešník  

Téma:  Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 - 1938 v evropském kontextu 

Přítomni 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (předseda) 

doc. JUDr. Vladimír Kindl (školitel) 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (oponent) 
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prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M., MA (oponent) 

 
        Předsedající prof. Kuklík přivítal přítomné členy komise a představil 

doktoranda, který předložil k obhajobě dizertační práci věnovanou problematice 

správního soudnictví v ČSR v letech 1918 - 1938 v evropském kontextu. 

V úvodním slově charakterizoval uchazeč pojetí a obsah práce. Autor objasnil 

strukturu a vědecký přínos a shrnul závěry, ke kterým při zpracování práce 

dospěl.   

 

    První oponent doc. Kopecký hodnotil práci pozitivně a doporučil práci 

k obhajobě. Oponent ocenil práci a originální přístup autora a konstatoval jeho 

široký pohled na zkoumanou materii. Položil otázku k zařazení Říšského soudu 

v organizaci správního soudnictví a k problematice § 105 ústavní listiny (1920) 

a nalézání práva v civilních věcech. 

 

Druhý oponent prof. Gábriš byl omluven a jeho kladný posudek přednesl 

prof. Vojáček. Uvedl, že práce zpracovává zkoumanou problematiku 

komplexně, je přínosná a naplnila požadované cíle. Oponent položil otázku 

ohledně charakteru správního procesu a jeho specifik ve vztahu k trestnímu a 

civilnímu procesu. Dále se zajímal o soustavu správního soudnictví s ohledem 

na laický prvek.  

 

Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel doc. Kindl (k recepci 

soudnictví, dotaz na patentový soud a patentový úřad), prof. Kuklík (recepce 

práva a nástupnictví k 28.10. 1918) a dr. Vetešník (charakter volebního soudu). 

 

          Na závěr diskuse předseda komise prof. Kuklík poděkoval diskutujícím, 

ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval členy komise k hlasování. 



 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

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

   

Zapsala:   JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

 

Předseda komise: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Člen komise: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (oponent) 

 

 

 

 

             

 
               

 


