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Zápis z jednání Vědecké rady Právnické fakulty UK ze dne 4. června 2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

I. Sdělení děkana 

1. Rekapitulace hlasování per rollam v termínu 20 – 24. 4. 2020  

2. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Heleny 

Hofmannové, Ph.D., pro obor Ústavní právo a státověda 

3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Bc. Tomáše 

Gřivny, Ph.D., pro obor Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

4. Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Ingrid Galovcové, Ph.D., obor 

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

II. Aktualizace magisterských studijních programů Právo a právní věda 

(tzv. programy SP1/2) 

III. Personální věci: 

1. Návrh na udělení titulu doctor honoris causa prof. Małgorzatě Gersdorf  

2. Habilitační řízení JUDr. Jana Tryzny, Ph.D. pro obor Teorie, filozofie a sociologie 

práva 

3. Řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Aleny Mackové, Ph.D. pro obor 

Občanské právo 

4. Výsledky hlasování o habilitačním řízení, řízení ke jmenování profesorkou 

a návrhu na udělení titulu doktor honoris causa 

IV. Různé 

1. Návrh kandidátů do oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy 

2. Projednávané návrhy kateder, ústavů a center 

3. Obhajoby doktorských disertačních prací 

 

 

I. Sdělení děkana 

Děkan fakulty prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. přivítal přítomné a konstatoval, že vědecká rada 

je usnášení schopná.  

Před zahájením projednání bodů vědecké rady byli z jejího pléna navrženi a zvoleni doc. Boháč 

a prof. Koldinská jako skrutátoři k sečtení tajných hlasů (skrutátoři se zdrželi hlasování, ostatní 

přítomní hlasovali pro návrh). 
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1. Rekapitulace hlasování per rollam v termínu 20 – 24. 4. 2020 

Viz příloha č. 1. 

 

2. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Heleny Hofmannové, Ph.D., 

pro obor Ústavní právo a státověda 

Dopisem ze dne 21. května 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila doc. JUDr. 

Helena Hofmannová, Ph.D. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování 

profesorkou v oboru Ústavní právo a státověda. Žádost doporučilo písemnými stanovisky 5 profesorů, 

a to: 

 

- prof.  Daniel Halberstam, Michigan University Law School, Ann Arbor, USA 

- prof. Donald H. Regan, Michigan University Law School, Ann Arbor, USA 

- assoc. Prof. Moritz Jesse, Leiden University, Leiden, Nizozemí 

- prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova; 

Ústavní soud ČR, Brno 

- prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., Právnická fakulta, Univerzita 

Karlova; Nejvyšší správní soud, Brno 

 

 

Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit komisi 

k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

 

Členové:  prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košicích; emeritní místopředseda Ústavního soudu ČR 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislavě 

assoc. Prof. Moritz Jesse, Leiden University, Leiden, Nizozemí 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen v poměru 42/0/0. 

 

3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D., 

pro obor Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

Dopisem ze dne 25. května 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. 

Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorem 

v oboru Trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Žádost doporučilo písemnými stanovisky 

5 profesorů, a to: 

 

- prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, 

Bratislava 

- prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav., Právnická fakulta, Univerzita v Lublani  
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- prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., emeritní prof., Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita, Brno 

- prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, 

emeritní soudce Ústavního soudu ČR 

- Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Albrecht, Max-Planck-Institut für ausländisches 

und internaionales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, Německo 

 

 

 

Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit komisi 

k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova; předseda  

  Nejvyššího soudu ČR 

 

Členové:  prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita, Brno; místopředseda Ústavního soudu ČR 

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislavě 

 

K návrhu vystoupil prof. Jelínek s tím, že podle jeho názoru by v komisi měl být jako vedoucí 

katedry trestního práva jmenován. Děkan tento návrh neakceptoval a setrval na původním návrhu 

složení komise.   

Návrh byl členy vědecké rady schválen v poměru 37/01/06. 

 

4. Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Ingrid Galovcové, Ph.D., obor Trestní právo, 

kriminologie a kriminalistika 

Dopisem ze dne 25. května 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila JUDr. Ingrid 

Galovcová, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo její jmenování 

docentkou pro obor Trestní právo, kriminologie a kriminalistika. 

 

Spolu s touto žádostí předložila habilitační práci s názvem „Vazba v trestním řízení“ a požádala, 

aby jí bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Procesní práva 

obviněného v trestním řízení“. 

 

Podle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit komisi 

k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr, Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

 

Členové:  doc. JUDr, Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Mateja 

Bela, Banská Bystrica 
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prof. JUDr. Peter Polák, Ph.D., Fakulta práva, Panevropská vysoká škola, Bratislava 

  doc. JUDr. Alexander Nett, CSc., Česká advokátní komora, Brno 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen v poměru 48/0/0 

 

 

II. Aktualizace magisterských studijních programů Právo a právní věda (tzv. programy SP1/2) 

Předseda Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy doc. Boháč uvedl návrh 

aktualizace magisterských studijních programů SP1/2, resp. studijních plánů těchto studijních 

programů. Doplnil, že k těmto aktualizovaným studijním plánům byly pro informaci předloženy 

i karty jednotlivých předmětů, které ještě budou do začátku akademického roku upravovány. Návrh 

byl projednán na Akademickém senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 28. května 2020. 

Akademický senát vyjádřil souhlasné stanovisko v poměru 18/0/1. Doplnil informaci, že aktualizace 

magisterského studijního programu SP3 je plánována na září 2020. 

Návrh byl schválen jednomyslně. 

 

 

III. Personální věci: 

 

1. Návrh na udělení titulu doktor honoris causa prof. Małgorzatě Gersdorf  

Děkan fakulty prof. Kuklík přednesl členům vědecké rady návrh vedení fakulty na udělení 

titulu doktor honoris causa prof. Małgorzatě Gersdorf. Profesorka Gersdorf jednak splňuje kritéria 

pro udělení titulu pro své dosavadní působení v akademické aféře na Varšavské univerzitě, jednak 

se významným způsobem zasadila pro prosazování principů demokratického právního státu 

a nezávislosti soudní moci v Polsku jako bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu. V této funkci úzce 

spolupracovala s profesorem PF UK a předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem.  

 

2. Habilitační řízení JUDr. Jana Tryzny, Ph.D. pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva 

Dopisem ze dne 4. dubna 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Jan Tryzna, 

Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho jmenování docentem 

pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva. Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci s názvem 

„Retroaktivita v právu“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační 

přednášku na téma „Co je v právu dovolené a co zakázané“. 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 11. dubna 2019 a v souladu 

s § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), byla jmenována habilitační komise v tomto složení: 
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Předseda: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 

Brno 

Členové:  prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa 

   Šafárika, Košice 

doc. JUDr. František Cvrček, CSc., Právnická fakulta Západočeské univerzity, 

Plzeň 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

doc. JUDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

 

 

Touto komisí byli jmenováni 3 oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Jana Tryzny, 

Ph.D., a to: 

 

Oponenti: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 

Brno 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa 

   Šafárika, Košice 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise k řízení dr. Tryzny 

prof. Večeřovi, který seznámil vědeckou radu s jejím stanoviskem. Shrnul závěry a doporučení komise 

a konstatoval, že byly splněny potřebné předpoklady k předložení habilitačního řízení na vědeckou 

radu. Po vyslechnutí návrhu habilitační komise udělil proděkan Dvořák slovo dr. Tryznovi a požádal 

ho, aby přednesl svou habilitační přednášku. 

Po přednášce prezenčně vystoupil se svým oponentským posudkem doc. Beran, následně 

doc. Harvánek prostřednictvím videozáznamu a s posudkem doc. Dobrovičové seznámil přítomné 

proděkan Dvořák. Všichni tři oponenti, ve svých posudcích kladně zhodnotili habilitační práci 

a doporučili vědecké radě habilitaci dr. Tryzny. Poté udělil proděkan Dvořák slovo uchazeči s tím, 

aby zaujal stanovisko k předneseným posudkům a dotazům oponentů. Uchazeč poděkoval oponentům 

za posudky a odpověděl na dotazy a připomínky. Dále následovala všeobecná rozprava ke zprávě 

habilitační komise, k přednášce a osobě uchazeče, k jeho publikační činnosti, k předneseným 

projevům a zprávám a také k oboru jako vědecké a pedagogické disciplíně, během níž vyjádřili 

uchazeči podporu tito přítomní: doc. Wintr, prof. Skřejpek, prof. Gerloch, prof. Kysela, doc. Salač, 

prof. Král, prof. Eliáš. 

 

3. Řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Aleny Mackové, Ph.D. pro obor Občanské právo 

Dopisem ze dne 17. května 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila doc. JUDr. 

Alena Macková, Ph.D. s žádostí o zahájení řízení ke jmenování profesorkou, jehož výsledkem by bylo 

její jmenování profesorkou pro obor Občanské právo.  

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottwald, čestný předseda Světové asociace procesního práva, 

Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft 
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emer. o. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Walter H. Rechberger, Universität Wien, Institut 

für Zivilverfahrensrecht 

Univ. Prof. Dr. Andreas Konecny, Universität Wien, Institut für Zivilverfahrensrecht 

 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 17. října 2019 a v souladu 

s § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), byla jmenována komise v řízení ke jmenování profesorkou v tomto 

složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Alena Wintrová, CSc., emeritní prof. Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, Praha 

Členové:  prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha  

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta Trnavské Univerzity, Trnava a Ústav 

státu a práva Akademie věd ČR, Praha 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Právnická fakulta Univerzitu Komenského, 

Bratislava 

JUDr. Martin Foukal, emeritní Prezident Notářské komory ČR, Praha 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedkyni komise v řízení ke jmenování profesorkou 

doc. Mackové prof. Winterové, která seznámila vědeckou radu s jejím stanoviskem. Shrnula závěry 

a doporučení komise a konstatovala, že byly splněny potřebné předpoklady k předložení řízení 

ke jmenování profesorkou na vědeckou radu. Po vyslechnutí návrhu komise k řízení ke jmenování 

profesorkou udělil proděkan Dvořák slovo doc. Mackové a požádal jí, aby přednesla svou přednášku 

Civilní proces – stav a perspektivy. 

Dále následovala všeobecná rozprava ke zprávě komise v řízení ke jmenování profesorkou, 

k přednášce a osobě uchazečky, k její publikační činnosti a také k oboru jako vědecké a pedagogické 

disciplíně, během níž vyjádřili uchazečce podporu tito přítomní: dr. Foukal, prof. Damohorský, 

prof. Dvořák, prof. Kuklík. 

 

4. Výsledky hlasování o habilitačním řízení, řízení ke jmenování profesorkou a návrhu 

na udělení titulu doktor honoris causa 

Proděkan Dvořák ukončil všeobecnou rozpravu, prohlásil schůzi vědecké rady za neveřejnou 

a vyzval přítomné k tajnému hlasování pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorkou 

a o návrhu na udělení titulu doktor honoris causa. 

 

Výsledky tajného hlasování v habilitačním řízení dr. Tryzny: 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 48 členů přítomných: 

44 hlasů – pro, 

4 hlasy – proti, 

0 hlasů – zdržel se, 
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0 hlasů – neplatných, 

0 hlasů – nehlasoval. 

Proděkan Dvořák oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů Vědecké rady 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším postupu řízení, postoupení na rektorát UK. 

 

Výsledky tajného hlasování v řízení ke jmenování profesorkou doc. Mackové: 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 48 členů přítomných: 

39 hlasů – pro, 

5 hlasů – proti, 

3 hlasy – zdržel se, 

1 hlas – neplatný, 

0 hlasů – nehlasovalo. 

Proděkan Dvořák oznámil uchazečce kladný výsledek tajného hlasování členů Vědecké rady 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ji o dalším postupu řízení, postoupení na rektorát UK. 

 

Výsledky tajného hlasování o návrhu na udělení titulu doktor honoris causa prof. Małgorzatě 

Gersdorf: 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 48 členů přítomných: 

40 hlasů – pro, 

4 hlasů – proti, 

2 hlasy – zdržel se, 

1 hlas – neplatný, 

1 hlas – nehlasovalo. 

Proděkan Dvořák oznámil přítomným kladný výsledek tajného hlasování členů Vědecké rady 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

 

IV. Různé 

 

1. Návrh kandidátů do oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy 

Prof. Tomášek, proděkan pro vědu výzkum a ediční činnost předložil návrh členům vědecké 

rady na kandidáty do oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy pro sekci A – společenské 

vědy, oboru TFP zaměřeného na teologii, filozofii a právo.  
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Nominace: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D – který by svým zaměřením zajistil oblast občanského 

práva 

doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. – který by svým zaměřením doplnil odbornou specializaci 

právních dějin 

 

 Návrh byl schválen jednomyslně. 

 

2. Projednávané návrhy kateder, ústavů a center 

Vědecká rada schválila tyto návrhy: 

JUDr. Petru Ditrichovou, Ph.D. jako členku komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda a členku zkušebních komisí 

pro státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací a státní rigorózní zkoušky (návrh 

byl schválen jednomyslně) 

JUDr. Michala Šejvla, Ph.D. jako člena zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky, 

obhajoby disertačních prací a státní rigorózní zkoušky (návrh byl schválen jednomyslně) 

JUDr. Davida Kohouta, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda a člena zkušebních komisí pro státní 

rigorózní zkoušky (návrh byl schválen jednomyslně) 

JUDr. Luboše Dörfla, Ph.D. člena zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

disertačních prací a státní rigorózní zkoušky (návrh byl schválen jednomyslně) 

 

3. Obhajoby doktorských disertačních prací: 

Od 12. února 2020 do 29. května 2020 proběhly úspěšně tyto obhajoby doktorských dizertačních 

prací: 

 

Mgr. Valeria Kolářová  

 

– Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení  

– doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (předseda) 

– 13. 2. 2020 – 7/0 

 

 

Mgr. Anežka Pudilová 

 

– Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení  

– doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (předseda) 
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– 13. 2. 2020 – 4/0 

 

 

Mgr. Veronika D´Evereux  

 

– Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael  

– prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (školitel) 

– prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (předseda) 

– 18. 5. 2020 – 3/0 

 

 

JUDr. Helena Huclová  

 

– Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu  

– prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (školitel) 

– prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (předseda) 

– 18. 5. 2020 – 4/0 

 

 

Mgr. Vladimír Lajsek  

 

– Teoretickoprávní analýza laického prvku v justici  

– doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. (předseda) 

– 25. 5. 2020 – 5/0 

 

 

 

Mgr. Pavel Glazunov  

 

– Odpovědnost dopravce v silniční přepravě zboží  

– prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. (předseda) 

– 26. 5. 2020 – 5/0 

 

 

Mgr. Karel Řepa  

 

– Náboženská svoboda v demokratickém právním státě 

– doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (předseda) 

– 29. 5. 2020 – 5/0 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 
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Příloha č. 1 

 

Zápis z hlasování VR PF UK per rollam 

Vědecká rada PF UK ve dnech 20. – 24. dubna 2020 hlasovala per rollam o těchto návrzích: 

„Souhlasím s návrhem, aby všechny osoby, u nichž vědecká rada schválila, že mohou být předsedou 

nebo členem zkušební komise pro určitou část státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním 

programu, mohly být předsedou nebo členem zkušební komise pro jakoukoli část státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu.“ 

ANO NE ZDRŽEL SE NEPLATNÝ 

40 1 1 0 
 

„Souhlasím s návrhem, aby níže uvedení byli schváleni jako členové zkušební komise pro státní 

závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu: 

Jméno ANO NE ZDRŽEL SE NEPLATNÝ 
JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. 41 0 1 0 
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. 40 0 2 0 
JUDr. Ing. Lenka Dupáková 
(Jurošková), Ph.D. 

42 0 0 0 

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Petr Bříza, Ph.D. 42 0 0 0 

 

„Souhlasím s návrhem, aby níže uvedení byli schváleni jako členové komisí pro státní doktorské zkoušky, 

obhajoby disertačních prací a členové komise pro státní rigorózní zkoušky: 

Jméno ANO NE ZDRŽEL SE NEPLATNÝ 
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 40 2 0 0 
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., 
LL.M. 

42 0 0 0 

JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. 41 0 0 1 
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 42 0 0 0 
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 41 0 0 1 
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Vědecká rada PF UK přijala per rollam tato usnesení: 

VR PF UK vyjadřuje souhlas s návrhem, aby všechny osoby, u nichž vědecká rada schválila, že mohou 

být  předsedou  nebo  členem zkušební  komise  pro  určitou část státní závěrečné zkoušky  v 

magisterském studijním programu, mohly být předsedou nebo členem zkušební komise pro jakoukoli 

část státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu. 

VR PF UK vyjadřuje souhlas, aby JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D., JUDr. Jana Líznerová, Ph.D., JUDr. Dalibor 

Šelleng, Ph.D., JUDr. Jiří Mulák, Ph.D., JUDr. Andrea Beranová, Ph.D., JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D., 

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D., PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D., 

JUDr. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. a JUDr. Petr Bříza, Ph.D. byli schváleni 

jako členové zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu. 

VR PF UK vyjadřuje souhlas, aby Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., JUDr. Jan Malíř, Ph.D., JUDr. Ladislav 

Vyhnánek, Ph.D., LL.M., JUDr. Petr Navrátil, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. a JUDr. Klára Hurychová, 

Ph.D. byli schváleni jako členové komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací a 

členové komise pro státní rigorózní zkoušky. 

 

 

V Praze dne 25. dubna 2020  

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  

děkan 


