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       Předsedající Prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a seznámil je s 

uchazečem. Konstatoval, že byly splněny všechny podmínky ke konání ústní 

obhajoby, včetně publikování práce. Poté doktorand přednesl úvodní slovo a 

představil svou práce. Hovořil o evropském ústavním systému a interakci 

Soudního dvora EU a ústavních soudů členských zemí. Doktorand zmínil 

metody vědecké práce (srovnávací metoda, historická analýza a empirická 

metoda). Věnoval se problematice ochrany ústavnosti, testu ochrany lidských 

práv, ústavního pluralismu, judicializace ústavního systému EU, vytváření 

pravidel interakcí jednotlivých orgánů, požadavku demokratické legitimity a 

judikatury Ústavního soudu ČR. 

 

       První oponent JUDr. Zemánek práci doporučil k obhajobě a vyzvedl 

přesvědčivost vlastních argumentů doktoranda a hloubku záběru práce. Ocenil 

model vytváření společného evropského ústavního prostoru podle jeho 

jednotlivých rovin. Pozitivně hodnotil metody vědecké práce  (komparaci a 

anonymizovanou anketu), dále hierarchizaci právních systémů a zpracování 

legitimace soudní moci. Vytkl uchazeči i zabíhání do partií, které nesledují 

vytčenou linii výkladu. Položil doktorandovi otázku k případu Landtová a 

výběru kandidátů na soudce Soudního dvora. 

  

       Druhý oponent Prof. Holländer předložil kladný posudek, který v jeho 

nepřítomnosti přečetl Prof. Gerloch. Konstatuje, že práce je obsahově velmi 

bohatá a obsahuje řadu vlastních názorů a postřehů. Oponent v posudku např. 

namítá rozpor mezi názvem a obsahem práce a uvádí absenci francouzské 

literatury. 

  

        Uchazeč reagoval velmi fundovaně na dotazy a připomínky oponentů. 

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupili doc. Grónský (kladně k průběhu 

obhajoby), doc. Kühn (otázka slovenských důchodů), Prof. Gerloch (legitimita 

soudního rozhodování, prozařování ústavních principů celým soudním řádem), 



doc. Šlosarčík (slovenské důchody, postavení Evropského soudu pro lidská 

práva a zobrazení plurality na evropské úrovni), doc. Král (teze filtrace 

interpozice), JUDr. Zemánek (otázka demokratické legitimity, Evropský soud 

pro lidská práva) a školitel Tichý (k posudku Prof. Holländra, k uchazeči, prvek 

osobností soudců). 

 

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 7/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D. 
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