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        Předsedající prof. Pauknerová přivítala přítomné členy komise a 

představila doktoranda, který předložil k obhajobě dizertační práci věnovanou 

problematice řešení aplikace kolizních norem. V úvodním slově charakterizoval 

uchazeč pojetí práce a vymezil hypotézy, které si stanovil. Zaměřil se na 

vyvážený teoretický a praktický pohled na věc a objasnil významné úvahy de 

lege ferenda, kterými se zabýval.  

 

    První oponent JUDr. Müller doporučil práci k obhajobě. Hodnotil 

pozitivně aktuálnost tématu a rozbor příslušných právních pramenů, včetně 

příslušné judikatury. Oponent ocenil značný počet poznámek a vlastních názorů. 

V posudku požádal doktoranda, aby se vyjádřil k úpravě problematiky i v jiných 

právních řádech mimo Evropu, resp. mimo Evropskou unii, nejlépe v právním 

řádu Číny anebo Indie. 

 

Druhý oponent doc. Ondřej byl omluven a jeho kladný posudek přednesla 

předsedkyně komise prof. Pauknerová. Závěrem v posudku oponent uvedl, že 

práce splňuje požadavky kladené na dizertační práci a vyjádřil se ke kvalitám 

formálního a věcného zpracování práce. Oponent v posudku položil otázku 

k inspirativnímu přístupu mezinárodního práva veřejného. 

 

 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupila prof. Pauknerová (k závěru práce, 

k novým trendům problematiky, k výhradě veřejného pořádku ve vztahu 

k osvojování dětí rodiči stejného pohlaví a k aplikaci výhrady veřejného 

pořádku v českém právu) a prof. Růžička (otázka k budoucnosti kolizních norem 

a k evropskému zákoníku). Na závěr diskuse doktorand vyjádřil názor na 

potřebu předvídatelnosti v právu a vhodnost uplatňování práva místa soudu, 

zejména v rodinném právu a závazkovém právu. 



 

         Předsedkyně komise poděkovala diskutujícím, ukončila veřejnou část 

obhajoby a vyzvala členy komise k hlasování. V neveřejné části obhajoby 

proběhlo hlasování (zvednutím ruky) s jednoznačně kladným výsledkem (4/0) 

ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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