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prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.  předseda 
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. školitelka 
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.  
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. oponent 
doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. oponent 

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

splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce Mgr. Luboše 

Dörfla. Uchazeč předložil dizertační práci věnovanou problematice znalce a 

znaleckého posudku v civilním procesu. 

 
       V úvodním slově hovořil uchazeč o koncepci, struktuře a obsahu práce. 

Zmínil metody zpracování práce a nastínil přístup k pojednání dané 

problematiky. Doktorand stručně charakterizoval přínos práce, její odborné 

zaměření a využití. V neposlední řadě shrnul závěry práce a nastínil úvahy de 

lege ferenda. 

  

    První oponent doc. Rozehnal doporučil práci k obhajobě. Oponent ocenil 

zdařilou práci a erudici dizertanda, i když měl určité připomínky. Vytkl 

doktorandovi např. nedostatečné zpracování zahraniční literatury  a nekritické 

přejímání judikatury. Oponent se dotázal na vhodnost opatřování znaleckého 

posudku soudem v civilním procesu s ohledem na zásadu projednací. 

  

Druhý oponent dr. Sedláček předložil pozitivní posudek. Konstatoval, že 

práce obsahuje nové poznatky a je hodnotným výsledkem vědeckého bádání. 

Vybídl doktoranda, aby se vyjádřil k otázkám v posudku (koncepce organizace 

znalectví, mezinárodní přesah problematiky). 

 

 Uchazeč odpověděl na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitelka doc. Macková (ke zkoumání 

věcné správnosti posudku soudcem v rámci volného hodnocení důkazů, ke 

vzdělávání znalců), dr. Zahradníčková (k jazykové a stylistické úrovni práce) a 

Mgr. Dörfl (k nadužívání znaleckých posudků a k tvorbě revizních posudků). 

 



             Předseda komise prof. Plecitý poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. Vyzval členy komise k zhodnocení debaty a hlasování. V neveřejné 

části obhajoby proběhlo hlasování zvednutím ruky s jednoznačně kladným 

výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

  

Zapsala: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

 

Předseda komise: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.  

 

Školitel: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

               

 
               

 


