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Průběh obhajoby: Předsedající prof. Kysela přivítal přítomné členy komise a sdělil
postup obhajoby disertační práce uchazeče Mgr. Bc. Juraje Juháse.
Dále představil samotného uchazeče, zejména připomněl jeho
vysokoškolská studia na PF UK a IES FSV UK, mimostudijní
aktivity, stáže na Ústavním soudu ČR a advokátní praxi.
V úvodním slově uchazeč v krátkosti představil hlavní východiska
své disertační práce. Věnoval se problematice měření politického
charakteru soudcovského rozhodování, soudní kontrole ústavnosti v
České republice a použité metodologii (škála pravicovost-levicovost
a konzervativní-liberální). Zmínil určitou korelaci mezi politickými
hodnotami prezidenta republiky a jím jmenovanými soudci
Ústavního soudu, přičemž se též věnoval kontrole existence
časových trendů v rozhodování a porovnání rozhodovací praxe v
politických a nepolitických oblastech. Konec prezentace věnoval
uchazeč představení závěrů své práce, zejména pokud jde o existenci
určitého politického charakteru rozhodování Ústavního soudu,
připomněl důležitost správné interpretace výsledků svého výzkumu a
navrhl několik změn de constitutione ferenda (změna způsobu
výběru soudců Ústavního soudu, jejich postupná obměna, zvýšení
počtu soudců v senátech).
První oponent doc. Kosař ocenil výjimečnost práce s ohledem na její
empirický charakter, opatrnost při použité metodologii a interpretaci
výsledků. Zmínil nenapojenost práce na tuzemskou debatu, potřebu
středoevropské reflexe politického charakteru soudního rozhodování
a doporučil možné cesty k publikování práce. Položil otázku stran
vynechání usnesení z výzkumu, diverzity na pravolevém spektru a
důsledků aplikace amerického modelu výběru soudců Ústavního
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soudu v prostředí parlamentní demokracie.
Druhý oponent prof. Kühn ocenil empirický charakter práce, ale
zmínil její nepříliš propracovanou teoretickou část s ohledem na
množství zahraniční literatury a úroveň anglicky psaného textu.
Nicméně konstatoval splnění cíle práce a doporučil změny k
případné publikaci. Položil otázku týkající se vlivu doby a politické
atmosféry na rozhodování soudců Ústavního soudu.
Uchazeč poděkoval za posudky, připomínky a podněty oponentů a
dále odpověděl na položené dotazy. Doc. Kosař na odpovědi
uchazeče reagoval. Předseda komise prof. Kysela následně otevřel
všeobecnou rozpravu a vyzval školitele prof. Gerlocha k hodnocení
uchazeče. Po prof. Gerlochovi (pozitivní hodnocení uchazeče, jeho
konferenční vystupování, doporučení k publikaci, připomínky de
constitutione ferenda, vliv doby na rozhodování soudců Ústavního
soudu) vystoupil ve všeobecné rozpravě kromě uchazeče i prof.
Kysela (problematika zkoumání politických hodnot v bipartijním a v
multipartijním stranickém systému) a dr. Syllová (poděkování za
téma práce, jazyková úroveň textu, dotaz stran inspirace k tématu
práce).
Na závěr diskuze prof. Kysela ukončil všeobecnou rozpravu. V
neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování s kladným výsledkem
5/0 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.

Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
(přítomen)

............................

Členové komise: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (přítomen) ............................

 prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
(přítomen)

............................

 doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M.
(přítomen)

............................

 JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 162102 - Mgr. Bc. Juraj Juhás

http://www.tcpdf.org

