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        Předsedající prof. Pichrt přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce Mgr. Lukáše 

Aldorfa. Uchazeč hojně publikuje, vyučuje na katedře pracovního práva a práva 

sociálního zabezpečení. Uchazeč předložil dizertační práci věnovanou 

problematice nucené práce v České republice. 

 
Oba posudky oponentů i posudek školitelky vyzněly kladně, práce byla 

doporučena k obhajobě.         

 
V úvodním slově hovořil uchazeč o členění a obsahu práce, zmínil důvody pro 

volbu tématu práce. Nucená práce byl rozdělena na povolené a nepovolené 

formy, přičemž nepovolené formy tvořily stěžejní část dizertační práce. Zmínil 

rovněž mezinárodní a evropský kontext zkoumané problematiky. Doktorand 

zmínil i své závěry, pohovořil o institutu převedení na jinou práci a vyjádřil své 

názory na současnou právní úpravu. Výhrada svědomí u povinné vojenské 

služby byla rovněž zmíněna v souvislosti s nucenou prací, doktorand připomněl 

závěry Ústavního soudu v této věci. Trest obecně prospěšných prací byl rovněž 

zmíněn jako jedna z forem nucené práce. Doktorand zmínil rovněž své 

koncepční závěry. Např. potřebu jednotné metodiky ÚS při přezkoumávání 

případů nucené práce. Poněkud kontroverzní otázkou úpravy poskytování 

sexuálních služeb, doktorand se vyslovil ve prospěch snad tuto oblast alespoň 

nějakým způsobem upravit. Závěrem se doktorand vyslovil také ve prospěch 

hodnotového vzdělávání na školách, počínaje základními.  

  

   Z prvního oponentského posudku citoval předsedající otázku délky 

výpovědní doby a také otázku možného splnění znaků nucené práce v případě 

příliš širokého definování druhu vykonávané práce v pracovní smlouvě. 



Doktorand reagoval jak z pohledu nucené práce, tak z pohledu naplnění 

podmínky povinné náležitosti u pracovní smlouvy.  

Z druhého oponentského posudku doktorand odpovídal na otázku povinnosti 

uchazeče o zaměstnání přijmout pro něj vhodné zaměstnání. Zmínil judikaturu 

SDEU. 

 

Ve veřejné rozpravě vystoupil prof. Pichrt, zmínil britskou úpravu nucené práce, 

doktorand reagoval poukázáním na úpravu sdílené ekonomiky ve vztahu 

k nucené práci. Ve vztahu k prostituci, která s položenou otázkou rovněž 

souvisí, doktorand upozornil na problém postojů veřejného mínění, které možné 

úpravě tohoto fenoménu klade.  

 

             Předseda komise prof. Pichrt poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. Vyzval členy komise k hlasování.  

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování zvednutím ruky s kladným 

výsledkem (3/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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