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Bohumil Poláček, Ph.D,  oponent, Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., 

školitelka 

Omluvena: JUDr. Oto Kunz, CSc., oponent 

 

  

       Předsedající Prof. Černá přivítala přítomné členy komise a seznámila je 

s uchazečkou. Poté doktorandka přednesla úvodní slovo a představila svou práci, 

kterou publikovala v edičním středisku Právnické fakulty. Hovořila k obsahu a 

výběru tématu práce. Objasnila přínos práce, vědecké metody zpracování a 

závěry, ke kterým v práci došla. Doktorandka pracovala zejména metodou 

komparace, kdy srovnávala novou a starou právní úpravu. V úvodním slově 

pojednala doktorandka strukturu práce a judikaturu. 

 

       První oponent JUDr. Ing. Poláček doporučil práci k obhajobě. Vyzvedl 

aktuální problematiku, která je autorkou v práci kvalitně zpracována. Oponent se 

nevyhnul kritice, kdy vytkl citování dlouhých pasáží jednotlivých provozních 

řádů bez vlastního komentáře, které působí v kontextu pouze jako snaha o 

dosažení požadované délky práce. Zároveň v posudku lituje, že zaměření pouze 

na oblast lyžování je velmi úzké. Navrhuje vyjádřit specifika obecně zimních 

sportů, letních sportů, kolektivních a kontaktních sportů, motosportu apod.  

 

      Druhý oponent JUDr. Kunz předložil kladný posudek, který v jeho 

nepřítomnosti přečetla předsedkyně komise prof. Černá. Vyjádřil se k tématu 

práce, metodám zpracování a členění práce. Oponent uvítal v posudku podrobný 

rozbor ustanovení BIS a otázku sankcí, eventuálně postihu v případě porušení 

sportovních pravidel. 

 

      Uchazečka reagovala na připomínky a dotazy oponentů.  

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupila Prof. Pauknerová (k práci a  osobnosti 

doktorandky, dotaz ke sporům se slovenským prvkem, k úpravě náhrady škody a 

k odškodnění škody na zdraví podle občanského zákoníku), JUDr. Tomsa (tlak 

na zachování tabulek bodového ohodnocení a převážení názoru na zrušení 



tabulek, problematika příčinné souvislosti), JUDr. Stránská (nedostatek znalců 

v oboru) a JUDr. Ing. Poláček (problematika soudních znalců). 

  

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 5/0. 

 

      Zapsala:    Alexandra Hochmanová 
 

 

 


