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Hlasování komise: prospěl/a: 4      neprospěl/a: 1

Průběh obhajoby: Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise, představil
je a sdělil postup obhajoby disertační práce uchazeče Mgr. Jakuba
Michálka. Dále představil samotného uchazeče, zejména připomněl
jeho magisterské a doktorské studium na PF UK a jeho poslanecké
působení. Uchazeč následně doplnil svou činnost v orgánech
Poslanecké sněmovny, zejména ve vztahu k zavedení elektronické
Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.
V úvodním slově uchazeč představil hlavní východiska své disertační
práce. Věnoval se problematice návrhu počítačového modelu analýzy
určitých částí právního řádu, propojení právně-teoretických poznatků
s počítačovými a informačními systémy, jakož i konkrétní podobě
jednotlivých částí navrhovaného modelu (problematika
autorizovaného právního komentáře, kritérií pro výběr právní oblasti
k počítačové analýze a automatizaci, sestavování řetězce vyplývání a
uživatelského rozhraní, způsob kódování) a možnostem aplikace v
právní praxi.
První oponent doc. Cvrček ocenil inovátorský charakter disertační
práce. Vyzdvihl zajímavost třetí části práce, avšak vyjádřil skepsi
ohledně praktické proveditelnosti jejích závěrů. Největší část
připomínek směřoval ke druhé části disertační práce, věnující se
samotnému modelu. Zde vyjádřil pochybnosti o možnosti
automatického rozpoznávání norem vyjádřených v právním textu,
logickým a lingvistickým nesnázím při analýze práva pomocí
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počítačových systémů.
Následně předsedající prof. Gerloch shrnul hlavní závěry druhého
oponenta doc. Polčáka. Zde vyzdvihl vhodnost a potřebnost tématu a
klady práce (vědecká skromnost, aplikovatelnost v českém právním
prostředí, splnění cílů práce). Dále uvedl připomínky k disertační
práci, zejména k nepoužívání odborných publikací z oboru
aplikované informatiky, nevěnování se problematice
programovatelnosti, byť i jednoduchých právních oblastí.
Uchazeč poděkoval za posudky, připomínky a podněty oponentů a
dále odpověděl na položené dotazy. Oponent a prof. Gerloch na
odpovědi uchazeče reagoval. Předseda komise prof. Gerloch
následně otevřel všeobecnou rozpravu a vyzval školitele prof. Wintra
k hodnocení uchazeče. Po prof. Wintrovi vystoupil ve všeobecné
rozpravě prof. Beran (způsob a volnost rozhodování soudců,
vázanost modelem), prof. Kühn (dynamika práva a zachycení v
počítačovém modelu) a prof. Gerloch (shrnutí). Na všechny podněty
ve všeobecné rozpravě uchazeč reagoval.
Na závěr diskuze prof. Gerloch ukončil všeobecnou rozpravu. V
neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování 5 přítomných
členů komise ze 7 celkem s kladným výsledkem 4 ve prospěch
udělení hodnosti Ph.D. a 1 hlas neplatný.

Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

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

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

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

 prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
(přítomen)

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

 prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (přítomen) ............................

 doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (přítomen) ............................

 doc. JUDr. Mgr. Radim Polčák, Ph.D. ............................

 doc. Mgr. Marek Káčer, Ph.D. ............................
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