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Jméno: JUDr. Jakub Rákosník 

Téma:  Proměny sociálního práva v Československu v letech 1945 - 1956 

Přítomni: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. - předseda komise  

doc. JUDr. Vladimír Kindl, doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr., doc. 

JUDr. Záboj Horák, Ph.D. - členové komise  

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - školitel 

 prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., doc. JUDr. Ladislav Soukup, 

CSc. - oponenti,    

Předsedající prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. zahájil obhajobu a 

představila doktoranda. Seznámil přítomné s jeho studiem na FF UK, získáním 

titulu PhDr. v oboru historické vědy a obhájením doktorské disertační práce a 

získáním vědecké hodnosti Ph.D. . V roce 2005 uchazeč absolvoval Právnickou 

fakultu UK, v roce 2006 vykonal státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr., 

od roku 2007 působí na katedře právních dějin Právnické fakulty UK a od roku 

2002 v Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty UK. 

Uchazeč má rozsáhlou publikační činnost. V úvodním slově uvedl, že studium 

právních dějin vyžaduje interdisciplinární přístup (sociologie, ekonomie, 

geografie. Připomněl sledování problematiky kontinuity a diskontinuity vývoje 

sociálního práva, otázku společenského konsensu, problematiku fungování 

zákonů.  

 

První oponent prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. ocenil sledování 

v kontextu vývoje sociálního práva a v časových obdobích. Připomněl autorovo 

sledování dlouhodobé vývojové tendence sociálního práva. Pozitivně ohodnotil 

sledování skutečností, které ovlivnily podobu jednotlivých právních aktů a 

celkovou dynamiku vývoje. Pasáž  - charakteristika sociálního státu – autor 

doplnil přehledem jeho vývoje v Evropě. Velmi pečlivě se věnoval jednotlivým 

vývojovým etapám.  Samostatně se věnoval hlavním součástem sociálního 

práva. Uvedl pouze drobné formální nedostatky. Oponent doporučil práci 

k obhajobě.       

 

Druhý oponent, doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. pozitivně hodnotil 

metodiku práce. Oponent se domnívá, že v doktorandovi roste badatel velkého 

formátu. Široký záběr historického a historicko-právního rozsahu autor zvládl. 

Oponent pozitivně zhodnotil také využití početné domácí i zahraniční literatury. 

Oponent konstatovat, že proměny sociálního práva u nás v letech 1945 -1956 

hluboké teoretické zpracování vyžadují a práce autora k němu významně 

přispívá. Doporučil předloženou disertační práci k obhajobě.  

 



Ve všeobecné rozpravě vystoupil předseda komise, prof. JUDr. Michal 

Skřejpek, DrSc. a pozitivně zhodnotil závěry práce. Školitel prof. JUDr. Jan 

Kuklík, DrSc. velmi kladně ohodnotil vymezení tématu práce a zasazení do 

širších souvislostí. Upozornil také, že autor doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, 

Ph.D. je vyprofilovanou vědeckou osobností. Připomněl také úzkou spolupráci 

s katedrou právních dějin i Ústavem právních dějin. Doc. JUDr. Vladimír Kindl 

připomněl historické momenty jako je zrušení domovského práva nebo v roce 

1868 vydaný Český chudinský zákon. 

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

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

 

Zapsal: Mgr. Jaroslav Prouza 
 


