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            Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a uchazeče 

Jeronýma Dekana. Doktorand představil svou práci, která byla publikována 

v Edičním středisku na Právnické fakultě UK. V úvodním slově se zmínil 

o způsobu zpracování práce a seznámil komisi s jejím pojetím a rozsahem 

problematiky ústavěprávních důsledků Lisabonské smlouvy. Uchazeč se 

věnoval tomuto tématu také v kontextu společenských a politických procesů 

ovlivněných aktuálními změnami současného vývoje. 

 

       První oponent doc. Svatoň doporučil práci k obhajobě. Ocenil aktuální 

téma práce a její kvalitní zpracování a pochválil přínosný a přemýšlivý přístup 

doktoranda k problematice. Dále vyzvedl strukturu a členění práce a zejména 

zpracování odborné literatury, včetně cizojazyčných pramenů. Vytkl 

doktorandovi určité formální nedostatky (např. překlepy). K obsahové stránce 

práce měl několik připomínek (např. k pojmosloví či k absenci metodologických 

východisek). Položil doktorandovi otázku k problematice subsidiarity a 

vymezení jejího „unijního“ kontextu a dále dotaz k „přenosu suverenity“ jako 

„přenosu pravomocí“. 

 

Druhá oponentka doc. Reschová doporučila práci k obhajobě. Oponentka 

uvedla, že s autorovými názory v práci souhlasí. Konstatovala, že se mu 

podařilo naplnit cíle práce a vyzvedla pasáže, které považuje na nejzdařilejší. 

Kriticky se vyjádřila k uvádění citací v cizím jazyce či k zbrklému převzetí 

některých postřehů zastánců kampaně za „Leave“ v otázce Brexitu. 

 

Oponent reagoval na připomínky a otázky oponentů. Zejména se omluvil 

za editorskou činnost a vysvětlil důvody citování v cizím jazyku. Dále se 

věnoval dotazům k principu subsidiarity, k metodologii, k pojmu pravomoc a 

působnost a zaměňování pojmů a odpověděl otázku k pojmu svrchovanost a k 

stanoviskům Brexitu. 



       

      Ve všeobecné rozpravě vystoupili prof. Gerloch (k záměně pojmu pravomoc 

a působnost, svrchovanost jako státovědný pojem, recepční zákon a Katalánsko), 

JUDr. Mlsna (k citacím, k pojmu svrchovanost, ke konceptu suverenity, 

k evropskému zatýkacímu rozkazu), doc. Hofmannová (dotaz k použité 

literatuře a k výběru zdrojů a k citacím a otázka směřovaná na lidskoprávní 

problematiku), doc. Grónský (ke kapitole čtvrté jako jádru práce, k tématu a 

jeho složitosti, k Brexitu a struktuře EU, ke kompetenci a působnosti, ke vzniku 

samostatného Československa a deklaraci o spoluřízení v roce 1918) a Mgr. 

Dekan (k Parlamentu EU a Komisi EU). 

 

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s kladným výsledkem 

(5/1).  

         

 

 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 

 

 

 


