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        Předsedající doc. Ondřej přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

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

dizertační práce JUDr. Michaely Sýkorové. Uchazečka předložila dizertační 

práci věnovanou problematice institutu ius cogens. V úvodním slově 

charakterizovala cíl práce a její přínos. Popsala metodologii práce a stěžejní 

problémy, kterými se zabývala. Zmínila zejména závěry práce a jejich dopad na 

každodenní praxi mezinárodního práva. Dále se věnovala způsobu zpracování, 

struktuře a obsahu práce. 

       

    První oponentka doc. Bílková předložila kladný posudek a konstatovala, 

že práce je kvalitním výsledkem důkladného výzkumu opřeného o velké 

množství primárních pramenů i sekundární literatury. Přes drobné připomínky 

obsažené v posudku a výtku k nevyváženosti dané převahou doktríny a 

stanoviska Komise pro mezinárodní právo nad státní praxí, ocenila oponentka 

vlastní názor autorky a její přehled ve zpracované problematice. V závěru se 

oponentka dotázala na otázky vyjádřené v posudku. 

 

Druhý oponent dr. Válek uvedl v posudku pozitivní hodnocení práce. 

Vyzvedl kvalitní zpracování a zajímavé téma. Oponent postrádal analýzu 

judikatury, kritická hodnocení a nepřesnosti v terminologii. Dotázal se na státní 

praxi a přínos práce a její použitelnost v praxi ČR a SR.  

 

Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů. Hovořila 

zejména k analýze vlastního kritického myšlení, k definici ius cogens a 

závaznosti ius cogens a ke Smlouvě o zákazu jaderných zbraní. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil prof. Šturma (k osobě doktorandky, 

k tématu práce a k problematice pirátství), doc. Balaš (zájem o koncepční pohled 

na ius cogens s ohledem na změnu pohledu na subjekt mezinárodního práva, 



problematika práva národu na sebeurčení) a dr. Válek (k pramenům a 

judikatuře).  

 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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