
 Zápis o obhajobě doktorské dizertační práce

Datum: 23. 5. 2017
Jméno: Mgr. Vít Hrnčiřík 
Téma: Předběžné opatření v civilním procesu
Přítomni:  doc.  JUDr.  Alena  Macková,  Ph.D.,  předsedkyně  komise,  JUDr. 
Bohumil  Dvořák,  Ph.D.,  JUDr.  Marie  Zahradníčková,  CSc.,  členové komise, 
doc.  JUDr.  David  Elischer,  Ph.D.,  JUDr.  Martin  Vychopeň,  oponenti,  Prof. 
JUDr. Alena Winterová, CSc., školitelka
 
       Předsedající doc. Macková přivítala přítomné členy komise a seznámila 
je s uchazečem. Doktorand představil svou práci a v úvodním slově se zabýval 
jejím  přínosem.  Dále  se  věnoval  způsobu  zpracování  a  struktuře  práce. 
Doktorand hovořil  k historickým kořenům problematiky,  zabýval se otázkami 
souvisejícími  s odporem, dále  se  věnoval  srovnání  s německým a rakouským 
právem a svépomocí.
      
   První oponent JUDr. Vychopeň předložil kladný posudek a konstatoval, 
že  práce  je  velmi  kvalitní  a  je  přínosem  pro  právní  praxi.  Dále  ve  svém 
vystoupení odkázal na písemný posudek.

Druhý oponent doc. Elischer rovněž vyjádřil pozitivní hodnocení práce. 
Ocenil  aktuální  téma  práce,  zejména  v souvislosti  s kodifikací  hmotného 
občanského  práva.  Pochválil  metodologií  zpracování  a  systematiku  práce. 
Oponent zmínil otázku překročení mezí soudní ochrany a odpovědnost za škodu.

 Doktorand odpověděl na dotazy a připomínky oponentů.
 
 Ve  všeobecné  rozpravě  vystoupila  doc.  Macková  s otázkou  vztahu 

svépomoci a předběžného opatření a jeho definice. Dále se dotázala na zásady, 
které ovládají soudy při vydávání předběžného opatření. JUDr. Dvořák ocenil 
práci, zejména komparaci a historický přístup. Zároveň uvedl, že práce je velmi 
kritická,  zvláště  pokud  konstatuje,  že  právní  úprava  jde  proti  ústavnosti. 
Školitelka prof. Winterová pochválila dizertační práci, pokud jde o analytický 
přístup.  Naopak  poukázala  na  určitý  nedostatek  v jejích  závěrečných 
zhodnoceních. JUDr. Zahradníčková se zajímala o názory doktoranda na právní 
praxi  ve  vztahu  k soudům  a  JUDr.  Vychopeň  se  dotázal  v závěru  obhajoby 
doktoranda na překročení mezí předběžného opatření.
  
       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 
výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.
  
 Zapsala:   Alexandra Hochmanová
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