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Průběh obhajoby: Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a
představil doktorandku. Sdělil, že jsou splněny předpoklady k
obhajobě doktorské dizertační práce Mgr. Kolářové s názvem
Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické
zhodnocení. V úvodním slově hovořila uchazečka ke koncepci a
pojetí práce. Zmínila její zaměření a zpracované prameny a zdroje a
podrobně objasnila historický kontext zkoumané problematiky. Dále
se věnovala teoriím, které v práci řešila, a dopadům do právní a
politické praxe.
  První oponent prof. Večeřa doporučil práci k obhajobě.
Konstatoval, že práce má badatelský charakter a autorka poskytla
bohatství informací, převážně z cizojazyčné literatury. Oponent
upozornil na převážně deskriptivní povahu práce a doporučil pro její
finální publikaci výraznější analytický přístup.Hovořil o struktuře
práce a její čtivost. Dále se zabýval zhodnocením jednotlivých aktérů
a vybídl autorku k hlubšímu vyjádření jejich přínosu. V závěru se
oponent shrnul, že autorka prokázala dobrou schopnost samostatné
tvůrčí práce.
  Druhý oponent doc. Cvrček předložil pozitivní posudek. Oponent
hovořil o kvalitě práce, vyzvedl zpracovaní zahraniční literatury,
včetně dobového kontextu a popsání okolností života aktérů.
Předložil několik poznámek a postřehů k diskusi (k citacím a k
hodnocení práce).
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  Uchazečka odpověděla na otázky a připomínky oponentů.
  Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel doc. Maršálek a ocenil
téma práce. Vyzvedl znalost ruského jazyka a reálií, kterými je
doktorandka pro zpracování této problematiky vybavena. Pochválil
množství shromážděných pramenů a literatury a zmínil výzkumný
pobyt doktorandky v Rusku. Dále hovořili prof. Gerloch (pochvalně
k detailnímu zpracování problematiky, dále k potřebě doplnění a
rozvinutí zasadit zkoumanou problematiku do celkového
společenského a historického rámce a dobového myšlenkového
kontextu, k hlubšímu rozpracování pojetí práva Marxe a Engelse a k
teorii o odumření státu, ke sporu Stalin versus Trockij z pohledu
dnešní doby, k trvalému zápasu představě státu a práva v rámci
marxistické právní teorie), doc. Kindl (k výuce teorie práva v 70.
letech zahrnující tuto historickou problematiku, k potřebě zúžení
názvu práce a dále k negativním dopadům těchto teorií do procesního
a trestního práva, včetně vlivu na celkový společenský vývoj), doc.
Cvrček (ke vhodnosti propracování úvodu práce, k prof. Šamalíkovi
o občanské společnosti) a doc. Dobrovičová (k významu Stučky a
Pašukanise při výuce hospodářského práva v 80. letech 20. století) a
doktorandka Mgr. Kolářová (kladně k připomínkám členů komise).
  Předseda komise prof. Gerloch poděkoval a ukončil veřejnou část
obhajoby. Vyzval členy komise k hlasování. V neveřejné části
obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným
výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.
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