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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise prof. Karfíková přivítala a představila přítomné
členy komise a též členy komise připojené on-line a sdělila, že jsou
splněny všechny předpoklady k zahájení obhajoby doktorské
disertační práce doktorandky PhDr. PaedDr. Slávky Krásne, Ph.D.

Poté předala slovo doktorandce připojené on-line, která se všem
představila a následně krátce popsala svou předloženou doktorskou
disertační práci na téma "Právne aspekty financovania vysokých
škôl.“

První oponent doc. Boháč ocenil, že se doktorandka tématu podrobně
věnovala. Nicméně výsledkem je práce převážně popisného
charakteru s řadou převzatých textů na hranici plagiátu (nesprávné
citování). Požádal proto doktorandku o vysvětlení a doplnění.
Následně vyzval doktorandku k odpovědi na otázky položené v jeho
posudku:

1. Nebylo by zavedení povinnosti zavázat se pracovat pro
zaměstnavatele se sídlem v dané
zemi po bezúplatném vystudování vysoké školy v dané zemi v
rozporu s ústavním nebo
evropským právem?
2. Který model financování vysokých škol by disertantka doporučila
v České republice a proč?

Druhý oponent doc Štrkolec hodnotil, že je práce přehledná a na
požadované úrovni disertačních prací. V práci mu chybělo více
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vlastních názorů. V posudku položil doktorandce jednu otázku:

V rámci ústní obhajoby navrhl, aby autorka práce blíže zhodnotila
potenciál aktuálně představeného Národného integrovaného
reformného plánu Moderné a úspešné Slovensko v oblasti
vysokoškolského vzdelávania a vedy. Po zodpovězení otázky z
posudku doc. Štrkolec položil dodatečný dotaz: Jaký je názor
doktorandky na financování a řízení vysokých škol v tomto plánu.

Školitelka prof. Marková pochválila doktorandku za spolupráci
během celého doktorského studia. V rámci obhajoby navrhla
doktorandce odpovědět na otázku: Který z popsaných modelů
financování vysokých škol považuje autorka za nejnáročnější na
veřejné prostředky a proč?

Doktorandka odpověděla na všechny položené dotazy.

Další členové JUDr. Matejová, JUDr. Trubač a doc. Kohajda, neměli
k disertační práci dodatečné dotazy.
Doktorandka byla upozorněna na nesprávnou citaci některých zdrojů.
Komise se však shodla, že v případě uvedeném doc. Boháčem se
jedná o špatný způsob práce se zdroji, nikoliv o plagiátorství.
Na závěr předsedkyně prof. Karfíková poděkovala všem přítomným,
ukončila veřejnou část obhajoby a vyzvala členy komise k hlasování.
V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně
kladným výsledkem (6/1).
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 JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D.
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