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        Předsedající prof. Hofmannová přivítala přítomné členy komise a 

představila jim doktorandku JUDr. Sandru Brožovou. Konstatovala, že jsou 

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

doktorské dizertační práce. Uchazečka předložila dizertační práci a v úvodním 

slově charakterizovala zaměření práce a její pojetí. Vyjádřila se ke struktuře 

práce a k jejímu obsahu. Zmínila výklad smlouvy a její změnu, výhradu právní 

jistoty, soulad s předmětem a účelem smlouvy, evolutivní výklad a následnou 

praxi státu a praxi mimo soudní spory. 

    První oponent dr. Beránek doporučil práci k obhajobě. Přednesl posudek, 

ve kterém vyjádřil zejména složitost tématu práce a jeho aktuálnost. Oponent 

ocenil, že práce otvírá nové otázky, ale zároveň sdělil, že dizertační práce mohla 

obsahovat hlubší analýzu a závěry.  

Omluvený oponent doc. Balaš předložil posudek s kladným závěrem. Jeho 

posudek přečetla předsedkyně komise Prof. Hofmannová.  Doktorandka byla 

vyzvána, aby se vyjádřila k povaze procesních pravidel a obecného 

mezinárodního práva a k jeho interpretaci.  

Doktorandka odpověděla na otázky a připomínky oponentů. Hovořila 

k problematice dělení smluv, režimu utajovaných smluv, k diplomatickému 

právu, zejména k výsadám a imunitám diplomatické mise, k nederogovatelnosti 

určitých norem, k obyčejovým normám a k charakteru přidružených organizací 

OSN. 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel prof. Šturma (k práci a jejímu 

těžišti, kladně k přehlednému zpracování problematiky, ke kogentním a 

dispozitivním normám, k mandatorním pravidlům, otázka kodifikace a 

progresivního rozvoje, k investičnímu právu a autentickému výkladu smlouvy),  

JUDr. Beránek (ke kodifikaci a progresivnímu rozvoji a k evolutivní teorii 

v bilaterálních vztazích), doc. Ondřej (k výkladu následných dohod a následné 

praxe např. při hlasování Rady bezpečnosti OSN) a JUDr. Brožová (k odlišení 

dohod v následné praxi). 

 



V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování s jednoznačně kladným 

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