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Průběh obhajoby: Doktorand představil členům komise svoji disertační práci a nastínil
problematiku. Doktorand byl dále dotázán doc. Elischerem na vývoj
vnímání zvoleného tématu doktorandem s ohledem na to, že se
tématu výkonu advokacie, vztahu advokáta a klienta a povinností
advokáta věnuje dlouhodobě; doktorand se k této otázce vyjádřil. K
práci se vyjádřila doc. Macková, která práci hodnotila kladně a v
detailech odkázala na posudek. K práci se dále vyjádřil doc. Havel,
který se kriticky vyjádřil k obsahu práce a uvedl, že práce podle jeho
názoru nesplňuje standard disertační práce a vypadá spíše jako jakýsi
"přípravný materiál pro disertační práci". Doc. Havel práci vyčetl
zejména její obecnost a diskriptivnost. Dr. Frintová uvedla, že práci
celkově hodnotí kladně a jako práci, která splňuje požadavky na
doktorskou práci. Doktorand se dále vyjádřil k otázkám z posudků
doc. Mackové a dr. Frintové. Poté se doktorand vyjádřil k posudku
doc. Havla a vyjádřil se k otázce týkající se nastavení tzv. čínské zdi
v advokátní praxi, kde uvedl, že kárná provinění týkající se konfliktu
zájmů advokáta se prolínají celou disertační prací a že se doktorand
domnívá, že otázkám čínské zdi byla v práci věnována dostatečná
pozornost. Doktorand se dále vyjádřil k otázce týkající se
insolvenčního řízení a zproštění advokáta mlčenlivosti insolvenčním
správcem, kde doktorand uvedl, že vychází ze stanoviska ČAK,
podle kterého insolvenční správce nesmí zprostit advokáta
mlčenlivosti. Doc. Havel uvedl, že doktorand má své názory určitým
způsobem promyšlené a přisvědčil tomu, že otázky čínské zdi jsou v
práci zmíněny, nicméně uvedl, že by tyto názory měly být
propracovanější, jelikož tyto otázky nejsou ani jednoznačné, ani
jednoduché. Doc. Havel dále zdůraznil způsob citování v práci, kde
práce obsahuje odkazy na celou knihu (publikaci), nikoliv již však na
konkrétní stránku, přičemž tento zásadní deficit je způsobilý práci
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zcela diskvalifikovat. Doc. Havel položil doktorandovi otázku
týkající se konfliktu zájmu a čínské zdi postavenou na příkladu
koncernu. Doktorand uvedl, že i v rámci koncernu může dojít ke
konfliktu zájmů mezi jednotlivými společnostmi v rámci koncernu,
dokonce i mezi "matkou" a "dcerou". K práci se dále vyjádřil dr.
Petrov, který zdůraznil, že se na obhajobě posuzuje především
kvalita disertační práce, nikoliv osobní zásluhy doktoranda, a uvedl,
že kvalita citací a poznámkového aparátu nepovažuje za žádnou
malichernost. Dr. Petrov dále vyčetl doktorandovi výčet kárné praxe
na str. 166 práce, kde práce nabízí čtenáři náhodně zvolený přehled
toho, co všechno je kárným proviněním, niž by tyto příklady jakkoliv
zpracovávala či alespoň zdůvodňovala kritéria pro výběr těchto
příkladů. Doktorand uvedl, že se jedná o závěr práce, kde jsou
uváděny pouze příklady z praxe, a to bez ambice tyto příklady
jakkoliv analyzovat.
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