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Přítomni: Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., předseda komise, Doc.
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A., JUDr. Jiří Vláčil, Ph.D., členové komise
Doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc., Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.,
oponenti, Prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc., školitel
Předsedající prof. Tomášek přivítal přítomné členy komise a seznámil je
s uchazečem. Doktorand představil svou práci publikovanou v Edičním
středisku Právnické fakulty UK. V úvodním slově se zabýval široce
multioborovým pojetím práce, její systematikou a aktualizací tématu práce.
Uchazeč se zaměřil na zdůraznění multioborového přístupu k řešení práce a
zmínil roviny, ve kterých problematiku nazíral.
První oponent prof. Šlosarčík doporučil práci k obhajobě a uvedl
v posudku připomínky doplňkového charakteru.
Druhá oponentka doc. Pítrová předložila pozitivní posudek s výhradami a
upozorněním na některá kritická místa (absence hlubší analýzy významu a
aplikace tohoto pojmu v praxi). Zároveň doktoranda vyzvala, aby v průběhu
obhajoby prokázal, že jeho teoretické závěry k vymezení pojmu loajální
spolupráce mají i svůj praktický význam v aplikační praxi. Oponentka vyjádřila
názor, že se jedná o práci s více aspekty politologickými než právními a
upozornila, že práce je ostrůvkovitá a chybí jí systematičnost.
Doktorand reagoval na kritická vystoupení oponentů, zejména se vyjádřil
k jejich připomínkám a výtkám. Odpověděl na otázky oponentů, v některých
případech měli oponenti další doplňující dotazy (např. vyjednávání o Brexitu).
Ve všeobecné rozpravě vystoupil JUDr. Vláčil (dopady principu
loajality), doc. Šmejkal (dotaz k terminologii, např. k pojmu loajalita a loajální
spolupráce, k pojmu konformita, k problematice povinného přerozdělování
uprchlíků a otázka doktorandovi ohledně důsledků porušení principu loajální
spolupráce) a školitel prof. Král (k průběhu studia a vyjádření o zapojení
doktoranda do specifického vysokoškolského výzkumu). Doktorand poděkoval
školiteli a oponentům a závěrem shrnul přínos principu loajální spolupráce.
V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s kladným výsledkem
5/1 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.
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