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           Předsedající doc. Hůrka přivítal přítomné členy komise a představil 

uchazeče, který prezentoval teze k obhajobě dizertační práci. V úvodním slově 

hovořil uchazeč k pojetí a struktuře práce, vědeckým metodám a přínosu práce. 

V neposlední řadě uvedl údaje o svých publikačních výstupech.  

            

           První oponentka doc. Vysokajová předložila kladný posudek a sdělila, že 

předložená práce představuje nadstandardní a komplexní zpracování 

problematiky.  Oponentka ocenila práci s prameny a zdroji, zejména s rozsáhlou 

judikaturou Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie. Oponentka 

pochválila vhodné užití vědeckých metod, především deskriptivní, interpretační 

analýzu a syntézu. 

  

Druhá oponentka doc.  Fischerová, CSc. byla omluvena a její doporučující 

posudek přednesl předsedající doc. Hůrka.  Konstatovala, že práce je fundovanou 

analýzou právních předpisů a judikatury a předkládá podložené návrhy de lege 

ferenda.  

 

 Doktorand reagoval na připomínky oponentů a poděkoval školitelce a 

oponentkám za posudky.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili doc. Hůrka (k aktuálnímu 

francouzskému judikátu ke škodě způsobené zaměstnanci na pracovní cestě, k  

občanskoprávnímu a pracovněprávnímu pohledu na problematiku), prof. Tröster 

(k odškodnění pracovních úrazů obecně) a JUDr. Klíma (obecně k této právní 



úpravě v občanském a pracovním zákoníku). Na závěr zhodnotila školitelka prof. 

Štangová práci a doktorské studium uchazeče. 

 

          Na závěr diskuse předseda komise doc. Hůrka poděkoval diskutujícím, 

ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval členy komise k hlasování. V neveřejné 

části obhajoby proběhlo hlasování zvednutím ruky s jednoznačně kladným 

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