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        Předsedající prof. Pavlíček přivítal přítomné členy komise a sdělil, že 

jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba 

doktorské dizertační práce JUDr. Jiřího Hřebejka. Uchazeč předložil dizertační 

práci věnovanou problematice státního občanství. V úvodním slově 

charakterizoval zaměření práce a její pojetí. Vyjádřil se ke struktuře práce a k 

jejímu členění a popsal směřování a úvahy, které vedly k závěrům práce. Zmínil 

význam současné právní úpravy a zhodnotil recentní zákon o státním občanství, 

včetně kontroverzního institutu dvojího státního občanství. Dr. Hřebejk vysvětlil 

své názory a stanoviska předložená v práci, která vyvodil na základě právní 

argumentace a v kontextu politické reality. 

 

    První oponent doc. Svatoň doporučil práci k obhajobě. Přednesl posudek, 

ve kterém zmínil dlouhodobý zájem uchazeče o institut státního občanství, jehož 

výsledkem je předložená práce. Oponent charakterizoval dizertační práce jako 

ucelené pojednání o problematice v historickém vývoji s preferencí úpravy 

zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů. Oponent se pozitivně vyjádřil k tématu práce, k její struktuře, 

k pramenům a zdrojům a k metodologickému aparátu. Ocenil čtivost práce a 

srozumitelný odborný jazyk. V posudku položil dvě otázky (dotaz k preferenci 

pojímání státního občanství jako „právního svazku státu a jeho občanů“ a dotaz 

k odlišení ústavněprávního pohledu od pohledu, resp. metody správně právní 

regulace problematiky). 

 

Druhá oponentka doc. Hofmannová přednesla posudek s kladným 

závěrem a práci jako velmi kvalitní a plně odpovídající požadavkům doporučila  

k obhajobě.  Oponentka se vyjádřila k systematice práce, k tématu a zdrojům. 

Pochválila formální stránku práce, zejména velmi dobrou jazykovou a 



stylistickou úroveň. Z hlediska obsahové stránky vyzvedla oponentka kompletní 

a sevřený výklad problematiky. Uvedla, že využití judikatury a kritické závěry 

včetně úvah de lege ferenda jsou opřeny o konzistentní příklon autora 

k tradičnímu pojetí státního občanství.  V posudku byly položeny otázky k 

historickému pohledu na pojem lid, k dopadu vlivu internacionalizace lidských 

práv na postavení občana ČR a k úvaze nad významem tzv. evropského 

občanství. Oponentka vybídla uchazeče k větší percepci zahraničních publikací, 

zejména při úvahách nad rozdílem liberálního pojetí občanství a demokratické 

koncepce.  Oponentka rovněž požádala uchazeče, aby vysvětlil názor, že státní 

občanství vnímá jako právo blízké právu přirozenému.  

  

JUDr. Hřebejk odpověděl na dotazy a připomínky oponentů. Hovořil 

zejména k používání pojmu státního občanství jako svazku a jako vztahu a 

k otázce odnímání občanství. 

  

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel prof. Gerloch (k osobě uchazeče 

jako uznávanému reprezentantu oboru, kladně k práci, k pojmu státní občanství, 

k pojmosloví a synonymům a k dvojímu státnímu občanství), prof. Pavlíček (k 

politickým aspektům státního občanství, k věrnosti státu, k souhlasným 

stanoviskům s názory uchazeče a ke vznik občanství na základě statusového 

pojetí), JUDr. Mlsna (k dvojímu státnímu občanství a k současnému stavu 

vývoje pojetí státního občanství) a doc. Reschová jako host na obhajobě (ke 

svazku a ke vztahu v pojetí státního občanství, ke vztahu věrnosti státu v relaci k 

charakteru státu v jeho určité etapě a stavu vývoje s ohledem na režim a 

hodnoty).     

 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem 6/0 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 

 


