
Témata navržená jednotlivými katedrami a ústavy PF UK pro XV. ročník 
soutěže SVOČ 

Finální stav k 21. březnu 2022 

 

Katedra evropského práva 

Členové katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy podporují účast 
studentů v XV. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti. Budeme rádi, když si vyberete 
vlastní téma, které Vás zajímá a které chcete zkoumat. Pokud takové téma nemáte, níže pro 
Vás vypisujeme demonstrativní výčet možných tematických okruhů. Z nich je možné vycházet, 
ale je vhodné je pro účely Vaší práce nadále zúžit, což s Vámi rádi budeme konzultovat.  

Jsme Vám k dispozici ohledně případné konzultace Vašeho záměru a Vaší práce. Můžete se 
obracet na každého z nás napřímo prostřednictvím kontaktních údajů na webu fakulty. 
Případně můžete kontaktovat našeho zástupce v Radě SVOČ, JUDr. Jana Exnera 
(exnerj@prf.cuni.cz), který Vám pomůže s výběrem tématu, oslovením případného 
konzultanta nebo s jakoukoliv jinou záležitostí týkající se SVOČ.  

Tematické okruhy: 

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 

• Soutěžní právo v neliberálních ekonomikách (Čína, Rusko) 
• Právo EU a ochrana spotřebitele v online transakcích 
• Směřování soutěžní regulace globálních online platforem v EU a USA 
• Změní Green deal i ochranu hospodářské soutěže v EU? 
• COVID-19, dopady na pravomoci a politiku ochrany veřejného zdraví EU 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 

• Očkovací pasy a volný pohyb osob v EU v kontextu pandemie COVID-19 

JUDr. Jaroslav Denemark 

• Populismus v Evropské unii – původce demokratického deficitu v 21. století?  
• Je přístup EU k nekonvenčním ochranným známkám zpátečnický nebo uvážlivý?  
• Digital Services Act – nová naděje pro digitální svět?  
• SDEU, T-612/17 Google v. Komise – revoluce v soutěžní regulaci ad tech gigantů 

nebo bariára pro možné inovace? 

JUDr. Jan Exner 

• Občanství EU před oslavou třicetin: Quo vadis? 
• SDEU, C-22/18 TopFit a Biffi: Má čl. 21 SFEU horizontální přímý účinek? 
• Jak specifický je sport? Podmíněná autonomie sportovních organizací v právu EU 



• Všeobecné, odborné a další vzdělávání v právu a politice EU 
• Význam principů řádné správy (good governance) v právu EU 

Mgr. Miroslav Jakab 

• Společná obchodní politika EU ve světle současného vývoje na poli mezinárodního 
obchodu 

• Jaký vliv bude mít European Green Deal na soutěžní právo EU? 
• Potřebnost a přínos aktu o digitálních trzích 

Mgr. Tomáš Ochodek 

• Regulace obsahu na internetu ve světle návrhu DSA (aktu o digitálních službách) 
• Unijní regulace umělé inteligence (především návrh aktu o umělé inteligenci) 
• Role Soudního dvora EU v ochraně práv stejnopohlavních párů a duhových rodin 
• Ochranné známky EU zapsané ve "zlé víře" - kam vede judikatura SDEU a následují ji 

členské státy? 
• Právo EU v judikatuře českých správních soudů 

Další témata: 

• Právní aspekty vystoupení Velké Británie z EU a budoucích vztahů VB-EU 
• Zneužití dominantního postavení ve světě internetu 
• Populární rezervační portály a soutěžní právo 
• Rozhodnutí SDEU ve věci C-42/17 M.A.S.: zásada přednosti a ochrana ústavně 

zaručených práv 
• Reforma soudnictví v Polsku: kritická analýza fungování řízení podle čl. 7 SEU a čl. 

258 SFEU 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady ve věci tzv. hromadných žalob – chiméra 

nebo cesta k efektivnímu vymáhání subjektivních práv? 
• Posílená spolupráce v EU z pohledu České republiky (aktuální vývoj mj. s ohledem na 

Úřad evropského veřejného žalobce) 
• Má mít tzv. trialog místo v legislativním procesu EU? 
• Crowdfunding – pohled unijního práva 
• ICO, tokeny a unijní regulace? 

  

  

 
 

  

Katedra mezinárodního práva 



  

JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 

• Lidská práva korporací 
• Business and Human Rights 
• Nové trendy evropské ochrany lidských práv 

  

Mgr. et Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M. 

• Lidská práva v rozhodovací praxi mezinárodních investičních tribunálů 
• Role amici curiae v mezinárodní investiční arbitráži 
• Standardy ochrany zahraničních investic v právu EU 
• Práva domorodých komunit a investiční spory týkající se těžebních projektů 
• Využití open-source důkazních prostředků u mezinárodních trestních soudů 
• Odškodňování osob zproštěných obžaloby v mezinárodním trestním právu 
• Dětští vojáci v mezinárodním trestním právu 

  

 
 

  

  



Katedra národního hospodářství 

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 

• Etický kodex (implementace, monitorig, aktualizace) v podnikatelské 
praxi 

• Společenská odpovědnost podniku (CSR) 
• Etika a integrita ve veřejné správě 
• Obchodování s investičními nástroji na burze cenných papírů 
• Vypořádání obchodů s cennými papíry 
• Komoditní burzy a obchodování s komoditami 

 

Mgr. Michal Šoltés, Ph.D. 

• Výběr politiků 
• Společenské normy a jejich význam pro chování lidí 
• Kvalita a důvěra v soudní systém: problémy měření 
• Změny ve společenských normách pohledem trestních sazeb 

 

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 

• Morální hazard společných evropských dluhů 
• Inflace  
• Náklady a přínosy hotovostních a bezhotovostních plateb 
• Monetární politika Evropské centrální banky 

  

  

  



Katedra obchodního práva 

Členové katedry obchodního práva uvítají účast studentů s předem stanovenými tématy, ale 
rovněž s tématy vlastními. Doporučujeme výběr Vámi zvoleného tématu a jeho případné 
modifikace předem konzultovat s vybraným konzultantem.  

 

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 

• Dohody o výkonu hlasovacích práv společníků kapitálové společnosti – limity a právní 
následky 

 

doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

• Předmět podnikání obchodních korporací – vymezení a význam 
• Materiální publicita v judikatuře českých soudů 

 

doc. JUDr. Daniel Patěk , Ph.D. 

• "Nemravné známky" (posuny ve vnímání rozporu přihlášeného označení s dobrými 
mravy) 

• Sexistická reklama 
• Společné jmění manželů a nabytí/převod podílu ve společnosti s ručením omezeným 

 

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M 

• Změna stanov akciové společnosti vyvolaná vytěsněním minoritních akcionářů 

 

Mgr. Jan Flídr, Ph.D. 

• Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru 
• Předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení 
• Pojem spotřebitele 
• Směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží 
• Právo kvalifikovaného akcionáře na svolání zasedání valné hromady a svolání zasedání 

soudem 
• Neposkytnutí vysvětlení akcionáři jako důvod pro vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady 

 

 

 



JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

• Působnost valné hromady obchodní společnosti v likvidaci  
• Uvážení člena voleného orgánu obchodní korporace 

 

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 

• Započtení s podmínkou či časovým určením 
• Nepovedený zápočet, žádost dlužníka o posečkání a další výslovně neupravená 

konkludentní uznání dluhu 
• Compensatio ex personae tertii 
• Obyčejný e-mail coby písemná forma 
• Veřejný pořádek - pojem a význam 
• Dobré mravy ve vztazích podnikatelů 
• Smluvní pokuta ujednaná v obchodních podmínkách 

 

JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 

• Schvalování smlouvy o výkonu funkce v kapitálových obchodních společnostech 
• Očekávaná novelizace občanského zákoníku týkající se spotřebitelských smluv 
• Osoby v obdobném postavení člena statutárního orgánu 
• Právo na informace společníka společnosti s ručením omezeným 
• Zaměstnanecké akcie 

 

 

  



Katedra politologie a sociologie 

  

Konzultant prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 

1) Omrzela nás liberální demokracie? 

2) Ústavní inženýrství a ústavní kutilství 

3) Multikulturalismus a jeho projevy v právu 

4) Výhody a úskalí přímé demokracie 

5) Právo a bezpráví, resp. spravedlnost a nespravedlnost jako téma literatury nízké i vysoké 

6) Soudy a demokracie  

7) Populismus jako hrozba, anebo výzva?  

  

Konzultant Mgr. Petr Agha, Ph.D., LL.M. 

1) Gender a právo 

2) Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace 

3) Právo a umění (symbolika, estetika, architektura) 

4) Relativní (kvalifikovaná) lidská práva (např. svoboda projevu, náboženská svoboda) 

  

Konzultant Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 

1) Etické kodexy a profesní etika právníků 

2) Právníci a profesní etika 

3) Právnické profese a gender 

  

Konzultant Mgr. Jan Géryk 

1) Spravedlivá válka a absolutní nepřátelství: schmittovská kritika v současném světě 

2) Současné politické protesty v západních demokraciích: témata, jazyk, prostředky 

3) Je pravo-levé dělení politického spektra stále aktuální? Pokusy o jeho překonání a jejich  

kritika 

4) Radikální demokracie a lidská práva 

  

  

  



Konzultant JUDr. Jan Hořeňovský 

1) Role demokratického mýtu ve funkční ústavní demokracii  

2) AI technokracie jako budoucnost vládnutí?  

3) Jak regulovat společenské dopady sociálních sítí?  

4) Co znamená být člověkem v éře umělé inteligence?  

5) Vliv právní regulace na technologickou inovativnost západních společností  

  

Konzultant Mgr. Jan Chmel, Ph.D. 

1) Soudní senáty: smysl, podoby a praktické fungování kolektivního rozhodování soudců 

2) Faktory ovlivňující soudní rozhodování 

3) Objektivní složka nestrannosti soudce a jeho veřejná vystoupení: Co nesmí soudce říkat, aby se 
nestal podjatým? 

4) Výběr soudců Ústavního soudu ČR 

5) Jak ovlivnil společnost "Třetí Ústavní soud"? 

  

Konzultant JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 

1) Sociální psychologie nacismu; konformismus a podléhání autoritě 

2) Moderní stát a genocidy; osud tureckých Arménů a evropských Židů 

3) Radbruchova formule v teorii a v praxi; přirozené a pozitivní právo 

4) Romové jako nepohodlná menšina 

5) Náboženské symboly jablkem sváru? 

6) Feminismus a diskriminace žen 

7) Rovnost před zákonem: ideál a skutečnost  

  

Konzultantka doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 

1) Legislativní odklony z hlediska teorie a praxe v České republice 

2) Odpovědnost státu za legislativní újmu – právní a politické souvislosti 

3) Nové ideologie a právo 

4) Soudní přezkum protipandemických předpisů a role judikatury v České republice 

  

  



Konzultantka Mgr. Andrea Procházková 

1) Srovnání právního a politického kontextu postavení prezidenta a premiéra ČR 

2) Právní a politické důsledky volebního nálezu Ústavního soudu ČR z února 2021 

3) Vybraná společensky palčivá témata a jejich soudní rozhodování v kontextu doktríny politické 
otázky (např. klima, potraty apod.) 

  

Konzultant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

1) Komunikace s právními laiky 

2) Mají zákonům rozumět zejména běžní občané? 

3) Životopis význačného právníka (výběr po dohodě s konzultantem práce) 

4) Sociologie práva po roce 1989 

5) Sociologie práva ve studijních programech českých právnických fakult 

  

 
 

  

  



Katedra teorie práva a právních učení 

 

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 

1. Skrytá mezera v právu, anebo výklad praeter legem? 
2. Advokát a judikatura 
3. Specifika výkladu soukromého práva 
4. Diskurzivní závaznost judikatury s ohledem na § 13 ObčZ? 
5. Přičitatelnost a právní odpovědnost 
6. Přičitatelnost a právní jednání 
7. Doktrína „piercing the corporate veil“ a její význam 
8. Pohled na právní osobnost otroka z pohledu angloamerické první kultury 

  

Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. 

1. Precedens v angloamerické právní kultuře 
2. Teoretická analýza rozhodování velkých a rozšířených senátů nejvyšších soudů v 

České republice 
3. Dokazování 
4. Teoretické aspekty posuzování dopadů legislativních návrhů na rovnost žen a mužů 
5. Srovnání stylu soudních rozhodnutí v České republice 
6. Internet věcí a právo 
7. Islámské právo 
8. Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století 
9. Intertemporalita práva 
10. Poroty, přísedící a účast laiků na výkonu soudnictví 
11. Precedens a soudcovské právo 
12. Metodologie výkladu práva podle nového občanského zákoníku 
13. Formalismus v právu 

  

Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 

1. Právo v totalitních režimech  
2. Islám a/vs. lidská práva 
3. Právní věda v Československu 1918-1938 
4. Právní věda v Československu 1948-1989 
5. Ideologie a právo 
6. Globalizace a právo 
7. Postmoderní jevy v právu 

  

 



Doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 

1. Limity ústavně konformního výkladu práva 
2. Kritika Luhmannovy teorie práva jako autopoietického systému 
3. Vnitřní struktura práva (k roli principů a hodnot v současném právu) 
4. Aplikace principu proporcionality při horizontálních účincích lidských práv 
5. Právní pluralismus a vláda práva 

  

Doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 

1. Prospektivní nebo retrospektivní změna ustálené rozhodovací praxe soudů 
2. Nové kategorie právních aktů vydávaných na základě právních předpisů určených k 

zvládnutí mimořádných situací 
3. Meze soudního přezkumu aktů vládnutí 
4. Soudcovský aktivismus vs. princip „judicial self-restraint“ v aktuální rozhodovací praxi 

Ústavního soudu 

  

JUDr. Mgr. Martin Koloušek, Ph.D. 

1. Pojetí zákona v díle G. W. F. Hegela 
2. Co znamená dodržovat pravidlo? 
3. Je Sókratés právní pozitivista? Platnost zákona v Platónově dialogu Kritón 
4. Hypertrofuje právo? 

  

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. 

1. Hermeneutika v právně-interpretačních procesech  
2. Analogie v právu 
3. Právní argumentace (ke korektním i nekorektním způsobům vyvozování závěrů) 

  

JUDr. Viktor Gazda 

1. Noetické aspekty aplikace práva 
2. Kategorie pravdy v právním myšlení 
3. Správnost a spravedlnost soudního rozhodnutí 
4. Význam odůvodnění soudního rozhodnutí 

  

  

 
 

  



Katedra ústavního práva 

  

Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. 

• Volební právo a covid-19 

  

Prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. 

• Nová práva v judikatuře Ústavního soudu 
• Jiní a zapomenutí: problémy současné ochrany menšin 
• Vývoj ochrany vztahů osob stejného pohlaví v judikatuře Ústavního soudu 
• Občanskoprávní odpovědnost prezidenta republiky 
• Konstitucionalizace vs. konstitucionalismus (nad rozdíly mezi regulací vztahů 

ústavním právem a principy moderního konstitucionalismu) 

  

Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 

• Prezident a vláda: kde začíná a končí kompetenční konflikt podle Ústavy ČR? 
• Poslanecká loajalita k politické straně: může se poslanec zavázat vůči politické straně 

k jednání, jež jej omezuje ve výkonu mandátu? 
• Funkcionální státní občanství – může státní občanství vzniknout chybou státu, nebo 

nikdy nezaniklo? 
• Právo na územní samosprávu bez peněz. Vliv pandemie COVID-19 na rozpočty 

územních samosprávných celků 
• Opatření podle krizového zákona: zákonný nebo podzákonný právní předpis? 
• Lze odložit volby jenom zákonem nebo také krizovým opatřením? 
• Existují rozdíly mezi pandemickou pohotovostí a krizovými stavy, nebo je to rub a líc 

jedné mince? 
• Střet zájmů zákonodárce a člena vlády: je stávající právní úprava funkční nebo je to 

nástroj politického boje? 
• Třetí pohlaví: recentní judikatura, ústavní východiska. Jak vnímat ochranu rodiny a 

manželství v pozdně moderní době? 
• Právo bránit život se zbraní. Přináší novela Listiny základních práv a svobod něco 

nového? 
• Zánik funkce ústavního soudce. Může se ústavní soudce podílet na rozhodování 

Ústavního soudu i po zániku funkce? 
• Dvojí trestání pohledem judikatury Soudního dvora EU. Lze uložit dva tresty (unijní a 

vnitrostátní), nebo musí vnitrostátní právní řád vždy reflektovat absorpční zásadu? 
• Lze v trestním nebo správním právu zakázat podnikatelskou činnost? Recentní 

judikatura, ústavní východiska. Limity článku 26 Listiny základních práv a svobod. 

  



 
Doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 

• Ústavný zákon o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov 
republiky Česko- Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej 

• Analýza federálního modelu ČSSR z Ústavy 1968 a jeho vývoje (v kontextu tehdejší 
Evropy) se zřetelem na další modely federace, které byly uvažovány 

• Proměny struktury vrcholných ústavních orgánů Československa v letech 1948-1989 
z hlediska formy vlády 

• Politické a fasádní ústavy poválečného Československa 
• Vývoj institutu důvěry vládě v ústavách v letech 1920 - 1960 

  

 JUDr. Jan Grinc, Ph.D. 

• Právní povaha a soudní přezkoumatelnost vyhlášení nouzového stavu 
• Právní povaha a soudní přezkoumatelnost krizových opatření vlády 
• Je třeba novelizovat ústavní zákon o bezpečnosti ČR? 
• Pandemický zákon – normalizace mimořádného stavu, nebo demokraticky legitimní 

reakce na ohrožení? 
• Obstrukce v Poslanecké sněmovně a možnosti jejich řešení de lege lata a de lege 

ferenda 
• Požadavek obecnosti zákona v historii, teorii a v judikatuře Ústavního soudu 
• Volby v ČR v době koronavirové pandemie 

  

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. 

• Potřebuje český ústavní systém funkci prezidenta republiky nebo by bylo možné ji 
úplně zrušit? 

• Měl by prezident republiky sídlit jinde než na Pražském hradě?  
• Organické zákony v ČR – měl by být rozšířen čl. 40 Ústavy? 

  

 JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. 

(s předpokladem zúžení tématu na určitý dílčí aspekt) 

• Státní moc a přenos pravomocí na mezinárodní organizace 
• Proměny moderního státu v postmoderní situaci  
• Vybrané aspekty vývoje parlamentního zřízení 

 

 

 



JUDr. Miluše Kindlová, M. Jur., Ph.D. (bohužel letos bez konzultací) 

• Svoboda myšlení – forum internum? 
• Výhrada svědomí v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

  

JUDr. Filip Horák 

• Analýza judikatury ÚS ČR a ESLP k povinnému očkování obecně a (případně) 
povinného očkování na Covid-19 zvláště 

• Ústavnost a proporcionalita povinného očkování (systematická rešerše literatury) 
• Mimořádná opatření proti Covidu-19 v Evropě (komparativní studie států EU). 

  

JUDr. Viktor Derka 

• Mimořádné vládnutí v kontextu pandemie Covid-19 
• Ústavní aspekty snižování a "zmrazování" soudcovských platů 
• Správa soudnictví a nezávislost soudců v kontextu polských reforem 
• Ustanovování soudců jmenováním či volbou? 

  

JUDr. Jakub Dienstbier 

• Ústavní mezery a jejich vyplňování 
• Republikanismus jako ústavněprávní koncept 
• Podléhá úkolování zpravodajských služeb prezidentem republiky kontrasignaci, 

anebo ne? 
• Co změnit na ústavním zákoně o bezpečnosti ČR? 

  

Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková 

• Ústavní výchova a osobní svoboda 
• Porodnické násilí v České republice 

  

Mgr. Lukáš Lev Červinka 

• Ústavní identita 
• Společenský konstitucionalismus 

  

 

 



JUDr. Mgr. Lukáš Kollert 

• Výjimečný stav a jeho regulace v právním státě 
• Právo na odpor v kontextu právního státu 
• Lid jako subjekt ústavodárné moci 

  

Mgr. Laura Otýpková, Ph.D. (odborník mimo PF UK, konzultace možné přes email 
lauraotypkova@gmail.com, dle dohody jinak) 

• Ústavněprávní ochrana vody 
• Právo osob se zdravotním postižením na nezávislý způsob života a zapojení do 

společnosti 
• Srovnání ústavněprávního zakotvení práva na příznivé životní prostředí v ČR a 

vybraném dalším státě 

 

  



Katedra práva životního prostředí 

  

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

1. Ochran hmyzu a dalších bezobratlých v právu 
2. Právní rozbor kauzy dolu Turów 
3. Nové české odpadové právo a jeho zavádění do praxe 
4. Včelařství a jeho právní úprava ve slovanských zemích 
5. Energie ve 3. tisíciletí z právního pohledu 
6. Právní rámec zřizování a provozu solárních a větrných elektráren 
7. Nepůvodní invazivní druhy a jejich právní úprava 
8. Právní úprava jeskyní v Evropě 
9. Právní úprava ochrany biodiverzity v EU, ČR a Izraeli 
10. Třicet let Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) 
11. Pandemie nemoci Covid 19 a její vliv na životní prostředí z právního pohledu 

  
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D. 

1. Pytláctví velkých šelem 
2. Ochrana vlka – konflikty spojené s návratem této šelmy do naší krajiny 
3. Ekonomické nástroje ochrany ovzduší a jejich efektivnost     
  
 

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 

1. Vymáhání náhrady škody v případě škod na volně žijících živočiších 
2. Ochrana před nadměrným hlukem z pohledu veřejného a soukromého práva 
3. Problematika ochrany zvířat proti týrání v zoologických zahradách 
4. Voda jako nevlastnitelná složka životního prostředí – vývoj a vhodnost právní úpravy 
5. Veřejné stráže a jejich úloha v ochraně životního prostředí de lege lata a de lege ferenda 
6. Houby jako předmět právní regulace 
  
 
JUDr. Sabina Falteisková, Ph.D. 

1. Ochrana životního prostředí ve vztahu k rušení vojenských újezdů 
2. Právní pohled na stará a opuštěná důlní díla 
3. Vybrané zájmové činnosti v rámci ochrany životního prostředí 
4. Ochrana půdy v oblasti skládky komunálního odpadu 
  
 
 



JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

1. Právní aspekty ochrany před suchem 
2. Právní aspekty řešení kůrovcové kalamity 
3. Právní úprava systému odpadového hospodářství obce 
4. Ochrana veřejných zájmů v režimu nového stavebního zákona 
5. Ústavní ochrana vody 
  
 
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

1. Princip společné, ale diferencované odpovědnosti v právní úpravě ochrany klimatu 
2. European Green Deal a jeho implikace pro české právo životního prostředí 
3. Provádění nařízení LULUCF v ČR 
4. Klimatická litigace před vnitrostátními soudy 
5. Zvláštní druhová ochrana přírody v českém právu: kritická analýza 
6. Ochrana mořské biodiverzity za hranicemi národní jurisdikce de lege lata a de lege 
ferenda 
7. Válka na Ukrajině a její možné dopady na mezinárodní a unijní právo životního prostředí 
  
 
JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. 

1. Právní úprava chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči 
2. Aktuální otázky právní úpravy invazních druhů 
3. Právní aspekty zřizování a provozu malých vodních elektráren 
  
  
JUDr. Jakub Kanický 

1. Endokrinní disruptory v právu životního prostředí Evropské unie 
2. Koncept oběhového hospodářství v právu životního prostředí Evropské unie 
3. Právní aspekty černých skládek v České republice 
4. Právní úprava financování obecního systému odpadového hospodářství 
5. Právní aspekty ekomodulace 
 
 

  

  



Centrum právních dovedností 

  

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

1. Reforma právního vzdělávání v České republice 
2. Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století 

 

Mgr. Jana Soukupová 

1. Kam směřuje regulace umělé inteligence? 
2. Artificial Intelligence Act (AIA) 
3. NFTs z pohledu práva 
4. Data Governance Act a Data Act aneb budoucnost ochrany dat v EU 
5. Je soukromé právo připraveno na AR/VR? 
6. Rozšířená realita a ochrana osobních údajů 

 

Mgr. Martin Samek 

1. Skrytá reklama influencerů 
2. Falešné recenze jako klamavá reklama 
3. Mikrotransakce, lootboxy a herní itemy: NFT, věc, či autorské dílo? 
4. Doporučovací algoritmy a ovlivňování spotřebitelů ve světle nové legislativy 
5. Telemedicína - právní aspekty 
6. Síťová neutralita a zero rating v EU po nedávných rozhodnutích, aneb co si počnou 

operátoři? 

  

Mgr. Michaela Růžková 
Struktura vybraných právních textů (účastnických podání a rozsudků) 

  

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.  

1. Nová právní úprava telemarketingu 
2. Free riding v on-line prostředí 
3. Jak a proč regulovat fake news  
4. Právní povaha dat v digitálním prostředí 
5. Právník 2.0  
   
 
 
 

  

 



Katedra obchodního práva 

Členové katedry obchodního práva uvítají účast studentů s předem stanovenými tématy, ale 
rovněž s tématy vlastními. Doporučujeme výběr Vámi zvoleného tématu a jeho případné 
modifikace předem konzultovat s vybraným konzultantem.  

 

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 

• Dohody o výkonu hlasovacích práv společníků kapitálové společnosti – limity a právní 
následky 

 

doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

• Předmět podnikání obchodních korporací – vymezení a význam 
• Materiální publicita v judikatuře českých soudů 

 

doc. JUDr. Daniel Patěk , Ph.D. 

• "Nemravné známky" (posuny ve vnímání rozporu přihlášeného označení s dobrými 
mravy) 

• Sexistická reklama 
• Společné jmění manželů a nabytí/převod podílu ve společnosti s ručením omezeným 

 

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M 

• Změna stanov akciové společnosti vyvolaná vytěsněním minoritních akcionářů 

 

Mgr. Jan Flídr, Ph.D. 

• Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru 
• Předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení 
• Pojem spotřebitele 
• Směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží 
• Právo kvalifikovaného akcionáře na svolání zasedání valné hromady a svolání zasedání 

soudem 
• Neposkytnutí vysvětlení akcionáři jako důvod pro vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady 

 

 

 



JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

• Působnost valné hromady obchodní společnosti v likvidaci  
• Uvážení člena voleného orgánu obchodní korporace 

 

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 

• Započtení s podmínkou či časovým určením 
• Nepovedený zápočet, žádost dlužníka o posečkání a další výslovně neupravená 

konkludentní uznání dluhu 
• Compensatio ex personae tertii 
• Obyčejný e-mail coby písemná forma 
• Veřejný pořádek - pojem a význam 
• Dobré mravy ve vztazích podnikatelů 
• Smluvní pokuta ujednaná v obchodních podmínkách 

 

JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 

• Schvalování smlouvy o výkonu funkce v kapitálových obchodních společnostech 
• Očekávaná novelizace občanského zákoníku týkající se spotřebitelských smluv 
• Osoby v obdobném postavení člena statutárního orgánu 
• Právo na informace společníka společnosti s ručením omezeným 
• Zaměstnanecké akcie  

 

 

 

 

 

  



Katedra politologie a sociologie 

Konzultant prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 

1) Omrzela nás liberální demokracie? 

2) Ústavní inženýrství a ústavní kutilství 

3) Multikulturalismus a jeho projevy v právu 

4) Výhody a úskalí přímé demokracie 

5) Právo a bezpráví, resp. spravedlnost a nespravedlnost jako téma literatury nízké i vysoké 

6) Soudy a demokracie  

7) Populismus jako hrozba, anebo výzva?  

  

Konzultant Mgr. Petr Agha, Ph.D., LL.M. 

1) Gender a právo 

2) Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace 

3) Právo a umění (symbolika, estetika, architektura) 

4) Relativní (kvalifikovaná) lidská práva (např. svoboda projevu, náboženská svoboda) 

  

Konzultant Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 

1) Etické kodexy a profesní etika právníků 

2) Právníci a profesní etika 

3) Právnické profese a gender 

  

Konzultant Mgr. Jan Géryk 

1) Spravedlivá válka a absolutní nepřátelství: schmittovská kritika v současném světě 

2) Současné politické protesty v západních demokraciích: témata, jazyk, prostředky 

3) Je pravo-levé dělení politického spektra stále aktuální? Pokusy o jeho překonání a jejich  

kritika 

4) Radikální demokracie a lidská práva 

  

 

 

 



Konzultant JUDr. Jan Hořeňovský 

1) Role demokratického mýtu ve funkční ústavní demokracii  

2) AI technokracie jako budoucnost vládnutí?  

3) Jak regulovat společenské dopady sociálních sítí?  

4) Co znamená být člověkem v éře umělé inteligence?  

5) Vliv právní regulace na technologickou inovativnost západních společností  

  

Konzultant Mgr. Jan Chmel, Ph.D. 

1) Soudní senáty: smysl, podoby a praktické fungování kolektivního rozhodování soudců 

2) Faktory ovlivňující soudní rozhodování 

3) Objektivní složka nestrannosti soudce a jeho veřejná vystoupení: Co nesmí soudce říkat, aby se 
nestal podjatým? 

4) Výběr soudců Ústavního soudu ČR 

5) Jak ovlivnil společnost "Třetí Ústavní soud"? 

  

Konzultant JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 

1) Sociální psychologie nacismu; konformismus a podléhání autoritě 

2) Moderní stát a genocidy; osud tureckých Arménů a evropských Židů 

3) Radbruchova formule v teorii a v praxi; přirozené a pozitivní právo 

4) Romové jako nepohodlná menšina 

5) Náboženské symboly jablkem sváru? 

6) Feminismus a diskriminace žen 

7) Rovnost před zákonem: ideál a skutečnost  

  

Konzultantka doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 

1) Legislativní odklony z hlediska teorie a praxe v České republice 

2) Odpovědnost státu za legislativní újmu – právní a politické souvislosti 

3) Nové ideologie a právo 

4) Soudní přezkum protipandemických předpisů a role judikatury v České republice 

  

 



Konzultantka Mgr. Andrea Procházková 

1) Srovnání právního a politického kontextu postavení prezidenta a premiéra ČR 

2) Právní a politické důsledky volebního nálezu Ústavního soudu ČR z února 2021 

3) Vybraná společensky palčivá témata a jejich soudní rozhodování v kontextu doktríny politické 
otázky (např. klima, potraty apod.) 

  

Konzultant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

1) Komunikace s právními laiky 

2) Mají zákonům rozumět zejména běžní občané? 

3) Životopis význačného právníka (výběr po dohodě s konzultantem práce) 

4) Sociologie práva po roce 1989 

5) Sociologie práva ve studijních programech českých právnických fakult 

 

 

 

  



Katedra teorie práva a právních učení 

 

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 

1. Skrytá mezera v právu, anebo výklad praeter legem? 
2. Advokát a judikatura 
3. Specifika výkladu soukromého práva 
4. Diskurzivní závaznost judikatury s ohledem na § 13 ObčZ? 
5. Přičitatelnost a právní odpovědnost 
6. Přičitatelnost a právní jednání 
7. Doktrína „piercing the corporate veil“ a její význam 
8. Pohled na právní osobnost otroka z pohledu angloamerické první kultury 

  

Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. 

1. Precedens v angloamerické právní kultuře 
2. Teoretická analýza rozhodování velkých a rozšířených senátů nejvyšších soudů v 

České republice 
3. Dokazování 
4. Teoretické aspekty posuzování dopadů legislativních návrhů na rovnost žen a mužů 
5. Srovnání stylu soudních rozhodnutí v České republice 
6. Internet věcí a právo 
7. Islámské právo 
8. Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století 
9. Intertemporalita práva 
10. Poroty, přísedící a účast laiků na výkonu soudnictví 
11. Precedens a soudcovské právo 
12. Metodologie výkladu práva podle nového občanského zákoníku 
13. Formalismus v právu 

  

Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 

1. Právo v totalitních režimech  
2. Islám a/vs. lidská práva 
3. Právní věda v Československu 1918-1938 
4. Právní věda v Československu 1948-1989 
5. Ideologie a právo 
6. Globalizace a právo 
7. Postmoderní jevy v právu 

  

 



Doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 

1. Limity ústavně konformního výkladu práva 
2. Kritika Luhmannovy teorie práva jako autopoietického systému 
3. Vnitřní struktura práva (k roli principů a hodnot v současném právu) 
4. Aplikace principu proporcionality při horizontálních účincích lidských práv 
5. Právní pluralismus a vláda práva 

  

 Doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 

1. Prospektivní nebo retrospektivní změna ustálené rozhodovací praxe soudů 
2. Nové kategorie právních aktů vydávaných na základě právních předpisů určených k 

zvládnutí mimořádných situací 
3. Meze soudního přezkumu aktů vládnutí 
4. Soudcovský aktivismus vs. princip „judicial self-restraint“ v aktuální rozhodovací praxi 

Ústavního soudu 

  

JUDr. Mgr. Martin Koloušek, Ph.D. 

1. Pojetí zákona v díle G. W. F. Hegela 
2. Co znamená dodržovat pravidlo? 
3. Je Sókratés právní pozitivista? Platnost zákona v Platónově dialogu Kritón 
4. Hypertrofuje právo? 

  

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. 

1. Hermeneutika v právně-interpretačních procesech  
2. Analogie v právu 
3. Právní argumentace (ke korektním i nekorektním způsobům vyvozování závěrů) 

  

JUDr. Viktor Gazda 

1. Noetické aspekty aplikace práva 
2. Kategorie pravdy v právním myšlení 
3. Správnost a spravedlnost soudního rozhodnutí 
4. Význam odůvodnění soudního rozhodnutí 

 

 

 

  



Katedra ústavního práva 

 

Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. 

• Volební právo a covid-19 

 

Prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. 

• Nová práva v judikatuře Ústavního soudu 
• Jiní a zapomenutí: problémy současné ochrany menšin 
• Vývoj ochrany vztahů osob stejného pohlaví v judikatuře Ústavního soudu 
• Občanskoprávní odpovědnost prezidenta republiky 
• Konstitucionalizace vs. konstitucionalismus (nad rozdíly mezi regulací vztahů ústavním 

právem a principy moderního konstitucionalismu) 

 

Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 

• Prezident a vláda: kde začíná a končí kompetenční konflikt podle Ústavy ČR? 
• Poslanecká loajalita k politické straně: může se poslanec zavázat vůči politické straně k 

jednání, jež jej omezuje ve výkonu mandátu? 
• Funkcionální státní občanství – může státní občanství vzniknout chybou státu, nebo nikdy 

nezaniklo? 
• Právo na územní samosprávu bez peněz. Vliv pandemie COVID-19 na rozpočty územních 

samosprávných celků 
• Opatření podle krizového zákona: zákonný nebo podzákonný právní předpis? 
• Lze odložit volby jenom zákonem nebo také krizovým opatřením? 
• Existují rozdíly mezi pandemickou pohotovostí a krizovými stavy, nebo je to rub a líc jedné 

mince? 
• Střet zájmů zákonodárce a člena vlády: je stávající právní úprava funkční nebo je to nástroj 

politického boje? 
• Třetí pohlaví: recentní judikatura, ústavní východiska. Jak vnímat ochranu rodiny a 

manželství v pozdně moderní době? 
• Právo bránit život se zbraní. Přináší novela Listiny základních práv a svobod něco nového? 
• Zánik funkce ústavního soudce. Může se ústavní soudce podílet na rozhodování Ústavního 

soudu i po zániku funkce? 
• Dvojí trestání pohledem judikatury Soudního dvora EU. Lze uložit dva tresty (unijní a 

vnitrostátní), nebo musí vnitrostátní právní řád vždy reflektovat absorpční zásadu? 
• Lze v trestním nebo správním právu zakázat podnikatelskou činnost? Recentní judikatura, 

ústavní východiska. Limity článku 26 Listiny základních práv a svobod. 

 

 

 

 



Doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 

• Ústavný zákon o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko- 
Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej 

• Analýza federálního modelu ČSSR z Ústavy 1968 a jeho vývoje (v kontextu tehdejší Evropy) 
se zřetelem na další modely federace, které byly uvažovány 

• Proměny struktury vrcholných ústavních orgánů Československa v letech 1948-1989 z 
hlediska formy vlády 

• Politické a fasádní ústavy poválečného Československa 
• Vývoj institutu důvěry vládě v ústavách v letech 1920 - 1960 

 

 JUDr. Jan Grinc, Ph.D. 

• Právní povaha a soudní přezkoumatelnost vyhlášení nouzového stavu 
• Právní povaha a soudní přezkoumatelnost krizových opatření vlády 
• Je třeba novelizovat ústavní zákon o bezpečnosti ČR? 
• Pandemický zákon – normalizace mimořádného stavu, nebo demokraticky legitimní reakce 

na ohrožení? 
• Obstrukce v Poslanecké sněmovně a možnosti jejich řešení de lege lata a de lege ferenda 
• Požadavek obecnosti zákona v historii, teorii a v judikatuře Ústavního soudu 
• Volby v ČR v době koronavirové pandemie 

 

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. 

• Potřebuje český ústavní systém funkci prezidenta republiky nebo by bylo možné ji úplně 
zrušit? 

• Měl by prezident republiky sídlit jinde než na Pražském hradě?  
• Organické zákony v ČR – měl by být rozšířen čl. 40 Ústavy? 

 

 JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. 

(s předpokladem zúžení tématu na určitý dílčí aspekt) 

• Státní moc a přenos pravomocí na mezinárodní organizace 
• Proměny moderního státu v postmoderní situaci  
• Vybrané aspekty vývoje parlamentního zřízení 

 

 JUDr. Miluše Kindlová, M. Jur., Ph.D. (bohužel letos bez konzultací) 

• Svoboda myšlení – forum internum? 
• Výhrada svědomí v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

 

 

 



JUDr. Filip Horák 

• Analýza judikatury ÚS ČR a ESLP k povinnému očkování obecně a (případně) povinného 
očkování na Covid-19 zvláště 

• Ústavnost a proporcionalita povinného očkování (systematická rešerše literatury) 
• Mimořádná opatření proti Covidu-19 v Evropě (komparativní studie států EU). 

 

JUDr. Viktor Derka 

• Mimořádné vládnutí v kontextu pandemie Covid-19 
• Ústavní aspekty snižování a "zmrazování" soudcovských platů 
• Správa soudnictví a nezávislost soudců v kontextu polských reforem 
• Ustanovování soudců jmenováním či volbou? 

 

JUDr. Jakub Dienstbier 

• Ústavní mezery a jejich vyplňování 
• Republikanismus jako ústavněprávní koncept 
• Podléhá úkolování zpravodajských služeb prezidentem republiky kontrasignaci, anebo ne? 
• Co změnit na ústavním zákoně o bezpečnosti ČR? 

 

Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková 

• Ústavní výchova a osobní svoboda 
• Porodnické násilí v České republice 

 

Mgr. Lukáš Lev Červinka 

• Ústavní identita 
• Společenský konstitucionalismus 

 

JUDr. Mgr. Lukáš Kollert 

• Výjimečný stav a jeho regulace v právním státě 
• Právo na odpor v kontextu právního státu 
• Lid jako subjekt ústavodárné moci 

 

Mgr. Laura Otýpková, Ph.D. (odborník mimo PF UK, konzultace možné přes email 
lauraotypkova@gmail.com, dle dohody jinak) 

• Ústavněprávní ochrana vody 
• Právo osob se zdravotním postižením na nezávislý způsob života a zapojení do 

společnosti 
• Srovnání ústavněprávního zakotvení práva na příznivé životní prostředí v ČR a vybraném 

dalším státě 



Centrum právních dovedností 

 

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

1. Reforma právního vzdělávání v České republice 
2. Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století 

Mgr. Jana Soukupová 

1. Kam směřuje regulace umělé inteligence? 
2. Artificial Intelligence Act (AIA) 
3. NFTs z pohledu práva 
4. Data Governance Act a Data Act aneb budoucnost ochrany dat v EU 
5. Je soukromé právo připraveno na AR/VR? 
6. Rozšířená realita a ochrana osobních údajů 

Mgr. Martin Samek 

1. Skrytá reklama influencerů 
2. Falešné recenze jako klamavá reklama 
3. Mikrotransakce, lootboxy a herní itemy: NFT, věc, či autorské dílo? 
4. Doporučovací algoritmy a ovlivňování spotřebitelů ve světle nové legislativy 
5. Telemedicína - právní aspekty 
6. Síťová neutralita a zero rating v EU po nedávných rozhodnutích, aneb co si počnou 

operátoři? 

 

Mgr. Michaela Růžková 
Struktura vybraných právních textů (účastnických podání a rozsudků) 
 

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 

1. Nová právní úprava telemarketingu 
2. Free riding v on-line prostředí 
3. Jak a proč regulovat fake news 
4. Právní povaha dat v digitálním prostředí 
5. Právník 2.0 
 

 

 


