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Předsedající Prof. Černá přivítala přítomné členy komise a sdělila, že jsou
splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské
dizertační práce Mgr. Michala Štancla. Uchazeč předložil dizertační práci
s názvem Nakládání s majetkem státu.
V úvodním slově charakterizoval uchazeč obsah a členění práce. Hovořil
o způsobu publikace práce a dále se věnoval vymezení principů právní úpravy.
Doktorand pojednal rozsah a hloubku zpracování dané problematiky v kontextu
historického vývoje právní úpravy a analyzoval vědecké metody, které použil.
Shrnul hlavní řešené problémy, závěry a přínos práce.
První oponent doc. Dvořák, doporučil práci k obhajobě. Uvedl, že přes
množství použité literatury a dalších pramenů, využil autor pouze jediný
zahraniční pramen, za nedostatek také považuje absenci komparace.
Konstatoval, že práce má aktuální téma a interdisciplinární charakter a splňuje
požadavky kladené na dizertační práci. Položil doktorandovi otázky k
(ne)retroaktivitě tzv. církevních restitucí a dotaz na konkrétní návrhy de lege
ferenda.
Druhý oponent prof. Marek předložil kladný posudek. Oponent vyzvedl
přínos práce a pojednání řady interesantních otázek. Ocenil strukturu a metody
zpracování práce, dále zejména zobrazení projevů základních principů na
konkrétní majetkové dispozice státu. Dotázal se v posudku na otázku závod a
podnik v právní úpravě majetku státu. Vyzval autora, aby posoudil, jak vidí
konstituování pojmu závod a podnik v kontextu právní úpravy.
Doktorand odpověděl na dotazy a připomínky oponentů.

Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel doc. Liška (k tématu práce),
doc. Patěk (dotaz k omezení ve vztahu k akciovým společnostem a otázka de
lege ferenda), prof. Černá (k ručení) a JUDr. Zahradníčková (ke stavbě
úřednické čtvrti).
V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování zvednutím ruky
s jednoznačně kladným výsledkem 5/0 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.
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