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Témata navržená jednotlivými katedrami a ústavy  

  

Katedra evropského práva 

Členové katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy podporují účast 

studentů v XVI. 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, Ph.D.,  

(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. 

• Právo EU a ochrana spotřebitele v online transakcích 

• Směřování 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 

• Umělá inteligence a právo EU 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 

• Ukončí revize Schengenského hraničního kodexu sedm let trvající ochranu vnitřních 

hranic Francie?  

• C-203/20 Trestní řízení proti AB a dalším: princip ne bis in idem v čl. 50 LZPEU v 

kontextu zrušení slovenské amnestie  

• Má či nemá Ústavní soud ČR povinnost pokládat předběžné otázky Soudnímu dvoru 

EU? Kritická analýza rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3378/2018 
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JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. 

• Crowdfunding pohledem unijního práva 

• Regulace kryptoaktiv v EU 

• Aktuální otázky daňové harmonizace v EU 

• Nová pravidla dohledu v oblasti AML/CFT 

JUDr. Jan Exner, Ph.D. 

• Občanství EU slaví třicítku: Co máme za sebou a co nás čeká dál? 

• SDEU, C-22/18 TopFit a Biffi: Má čl. 21 SFEU horizontální přímý účinek? 

• SDEU, C-333/21 European Superleague Company: Konec fotbalu v Evropě? 

• Všeobecné, odborné a další vzdělávání v právu a politice EU 

• Význam principů řádné správy (good governance) v právu EU 

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? 

• Sociální sítě a uměla inteligence jako nebezpečí pro unijní identitu. 

• Relevantní trh jako homogenní ekosystém – je přístup ve věci Apple Music v. Komise 

správný? 

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 

• Case study: jak by probíhalo zablokování a odblokování twitterového účtu Donalda 

Trumpa podle nařízení Digital Services Act? 

• Článek 14 odst. 4 nařízení Digital Services Act: může Listina základních práv EU 

„prosvítat“ do komunitních standardů online platforem? 

• Krizové mechanismy a krizové protokoly podle čl. 36 a čl. 48 nařízení Digital Services 

Act: co může Komise nařídit Elonu Muskovi a jde o nebezpečný nástroj? 



• Kritika nařízení TERREG (nařízení 2021/784 o potírání šíření teroristického obsahu 

online): Nejde o nepřiměřený zásah do svobody slova? Nelze TERREG zneužít k 

postihování politických protivníků? 

• Obrana uživatelů online platforem proti odstranění obsahu: nabízí „online soudy“ 

podle čl. 21 nařízení Digital Services Act efektivní řešení? A co „nejvyšší soud“ 

Facebooku (Facebook Oversight Board)? 

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 

• Nové technologie a lidská práva 

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

• Práva domorodých komunit v mezinárodní investiční arbitráži 

• Aplikace tzv. “war clause” v rámci mezinárodních investičních sporů 

• Využití open-source důkazních prostředků u mezinárodních trestních soudů 

• Genderové aspekty v rozhodovací praxi Mezinárodního trestního soudu 

• Odškodňování osob zproštěných obžaloby v mezinárodním trestním právu 

• Mechanismy pro trestání zločinů spáchaných během rusko-ukrajinského konfliktu 

JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.   

• Odpovědnost vojenského velitele dle Římského statutu 

• Imunity v řízení před Mezinárodním trestním soudem 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

• Okolnosti vylučující protiprávnost v mezinárodním investičním právu 

• Obecné zásady právní (v práci Komise pro mezinárodní právo) 

• Imunita státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci  

• Mezinárodní tribunál pro stíhání zločinu agrese ? 

• Ochrana životního prostředí v souvislosti s ozbrojenými konflikty 

 Prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

• Český “Magnitského” zákon z pohledu mezinárodního práva 

• Mezinárodní mechanismus pro odškodnění obětí ruské agrese vůči Ukrajině 

• Institut dočasné ochrany - zkušenosti z využití v kontextu ukrajinské krize 

• Váleční uprchlíci z pohledu definice uprchlíka 

JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

• “Pushbacks” na polsko-běloruské hranici: jaká řešení nabízí mezinárodní a evropské 

právo? 

• Dočasná ochrana a možnosti jejího použití pro budoucí krize  

• Postavení zranitelných osob v uprchlickém právu (příklad osob prchajících z Ukrajiny) 

• Alternativa vnitřního útěku uprchlíků v kontextu konfliktu na Ukrajině 

• Environmentální migrace jako výzva příštích let (individuální témata v této oblasti) 

• Obnovení kontrol na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou  



 

  

  



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 

• Nové skutkové podstaty černé listiny nekalých obchodních praktik 

 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. Petr Tomášek, Ph.D. 

• Zdánlivost (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady kapitálové společnosti 

• Vážné důvody pro jmenování znalce k přezkumu zprávy o vztazích 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

• Působnost valné hromady obchodní společnosti v likvidaci  

• Uvážení člena voleného orgánu obchodní korporace 



JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

• 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 

• Vliv nové regulace Corporate Sustainability Due Diligence na odměnu členů exekutivy 

regulovaných entit 

• Vliv společenské udržitelnosti (ESG) na corporate governance 

• Opční programy jako znovuzrozená forma odměňování 

• Právo na informace společníka společnosti s ručením omezeným 

• Zaměstnanecké akcie 

  

  

  



Katedra politologie a sociologie 

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

• Omrzela nás liberální demokracie? 

• Multikulturalismus a jeho projevy v právu 

• Výhody a úskalí přímé demokracie 

• Právo a bezpráví, resp. spravedlnost a nespravedlnost jako téma literatury nízké i 

vysoké 

• Soudy a demokracie  

• Populismus jako hrozba, anebo výzva?  

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

• Právo a ekonomika: regulace trhu 

• Právo a kultura: rovnováha hodnot prostřednictvím právních norem 

• Právo a politika: úloha v práva v liberální demokracii 

• Právo a morálka: společenské vztahy a právní vztahy 

• Hranice lidství: člověk, teorie a kritika ve 21. Století 

• Poslední práva: Eutanazie, posvátnost života a role práva 

• Paradoxy demokracie a sociologie práva 

• Právo, demokracie a Evropský soud pro lidská práva 

• Sociální struktura a její základní dimenze, aktuální problémy práva a politiky  

• Právo jako prvek kultury 

• Právo a institucionalizace sociálního chování: sociální a kulturní determinace 

sociálního chování 

Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 

• Povolání soudce v rozhodnutích ESLP 

• Povolání státního zástupce v rozhodnutích ESLP 

• Povolání advokáta v rozhodnutích ESLP  

• Soudní přezkum kárných rozhodnutí ČAK 

• Právnické profese a feminismus 

JUDr. Jan Hořeňovský 

• Role demokratického mýtu ve funkční ústavní demokracii  

• AI technokracie jako budoucnost vládnutí?  

• Jak regulovat společenské dopady sociálních sítí?  

• Co znamená být člověkem v éře umělé inteligence? 

• Vliv právní regulace na technologickou inovativnost západních společností  

Mgr. Jan Chmel, Ph.D. 

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

• Faktory ovlivňující soudní rozhodování 

• Soudcovská etika a chování soudců na sociálních sítích 



• Výběr soudců Ústavního soudu ČR 

• Jak ovlivnil společnost "Třetí Ústavní soud"? 

JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 

• Sociální psychologie nacismu; konformismus a podléhání autoritě 

• Moderní stát a genocidy; osud tureckých Arménů a evropských Židů 

• Radbruchova formule v teorii a v praxi; přirozené a pozitivní právo 

• Romové jako nepohodlná menšina 

• Náboženské symboly jablkem sváru? 

• Feminismus a diskriminace žen 

• Rovnost před zákonem: ideál a skutečnost  

doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 

• Legislativní odklony z hlediska teorie a praxe v České republice 

• Odpovědnost státu za legislativní újmu – právní a politické souvislosti 

• Nové ideologie a právo 

• Soudní přezkum protipandemických předpisů a role judikatury v České republice 

Mgr. Andrea Procházková 

• Srovnání právního a politického kontextu postavení prezidenta a premiéra ČR 

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

• Vybraná společensky palčivá témata a jejich soudní rozhodování v kontextu doktríny 

politické otázky (např. klima, potraty apod.) 

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

• Komunikace s právními laiky 

• Mají zákonům rozumět zejména běžní občané? 

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

• Sociologie práva po roce 1989 

• Sociologie práva ve studijních programech českých právnických fakult 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  



Katedra teorie práva a právních učení 

 Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 

• Skrytá mezera v právu, anebo výklad praeter legem? 

• Advokát a judikatura 

• Specifika výkladu soukromého práva 

• Diskurzivní závaznost judikatury s ohledem na § 13 ObčZ? 

• Přičitatelnost a právní odpovědnost 

• Přičitatelnost a právní jednání 

• Doktrína „piercing the corporate veil“ a její význam 

• Pohled na právní osobnost otroka z pohledu angloamerické první kultury 

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

• Precedens v angloamerické právní kultuře 

• Teoretická analýza rozhodování velkých a rozšířených senátů nejvyšších soudů v 

České republice 

• Dokazování 

• Teoretické aspekty posuzování dopadů legislativních návrhů na rovnost žen a mužů 

• Srovnání stylu soudních rozhodnutí v České republice 

• Internet věcí a právo 

• Islámské právo 

• Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století 

• Intertemporalita práva 

• Poroty, přísedící a účast laiků na výkonu soudnictví 

• Precedens a soudcovské právo 

• Metodologie výkladu práva podle nového občanského zákoníku 

• Formalismus v právu 

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

• Právo v totalitních režimech  

• Islám a/vs. lidská práva 

• Právní věda v Československu 1918-1938 

• Právní věda v Československu 1948-1989 

• Ideologie a právo 

• Globalizace a právo 

• Postmoderní jevy v právu 

Doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 

• Limity ústavně konformního výkladu práva 

• Kritika Luhmannovy teorie práva jako autopoietického systému 

• Vnitřní struktura práva (k roli principů a hodnot v současném právu) 

• Aplikace principu proporcionality při horizontálních účincích lidských práv 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184118
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184118
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=186681
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184116
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=181883
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=186675
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184111
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184114
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184115
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184113


• Princip proporcionality a předběžná opatrnost v době krize 

• Právní pluralismus a konstitucionalismus 

• „Neoficiální“ právo: empirická studie 

Doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 

• Prospektivní nebo retrospektivní změna ustálené rozhodovací praxe soudů 

• Nové kategorie právních aktů vydávaných na základě právních předpisů určených k 

zvládnutí mimořádných situací 

• Meze soudního přezkumu aktů vládnutí 

• Soudcovský aktivismus vs. princip „judicial self-restraint“ v aktuální rozhodovací praxi 

Ústavního soudu 

JUDr. Mgr. Martin Koloušek, Ph.D. 

• Pojetí zákona v díle G. W. F. Hegela 

• Co znamená dodržovat pravidlo? 

• Je Sókratés právní pozitivista? Platnost zákona v Platónově dialogu Kritón 

• Hypertrofuje právo? 

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. 

• Hermeneutika v právně-interpretačních procesech  

• Analogie v právu 

• Korektní a nekorektní způsoby právní argumentace 

JUDr. Viktor Gazda 

• Noetické aspekty aplikace práva 

• Kategorie pravdy v právním myšlení 

• Správnost a spravedlnost soudního rozhodnutí 

• 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.  

• 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 

• Nová ústavní práva 



• Právo na hotovost a platby v hotovosti 

• Rozšíření ochrany životního prostředí na ústavní úrovni    

JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D. 

• Imunita/indemnita pro zastupitele za hlasování? 

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? 

• Vliv sídla parlamentu na ústavní systém  

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.  

• Svoboda myšlení – forum internum? 

• Výhrada svědomí vůči povinné vojenské službě a branný zákon  

• Budoucí nezávislost Skotska? 

• Svoboda projevu v akademickém prostředí   

JUDr. Mgr. Filip Horák, Ph.D.  

• 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)  

• Měření proporcionality volebních systémů  

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  

JUDr. Lukáš Lev Červinka  

• Ústavní identita  

Mgr. Monika Mareková, M. Jur. 

• Použití umělointeligentních systémů ve válce na Ukrajině a možný zásah do lidských 

práv 

JUDr. Mgr. Lukáš Kollert  

• Výjimečný stav a jeho regulace v právním státě 

• Právo na odpor v kontextu právního státu 

• Lid jako subjekt ústavodárné moci  

  

 

  



Katedra práva životního prostředí 

  

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

• Právní aspekty požáru v NP České Švýcarsko 

• Omezení svobody pohybu v národních parcích z důvodu ochrany přírody 

• Praktické aspekty výkonu kontroly stráží přírody 

• Právní úprava prevence škod způsobovaných ptáky 

• Dopady ruské agrese proti Ukrajině na životní prostředí pohledem mezinárodního 

práva 

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

• Ochrana hmyzu a dalších bezobratlých v právu 

• Právní rozbor kauzy dolu Turów 

• Nové české odpadové právo a jeho zavádění do praxe 

• Včelařství a jeho právní úprava ve slovanských zemích 

• Energie ve 3. tisíciletí z právního pohledu 

• Právní rámec zřizování a provozu solárních a větrných elektráren 

• Nepůvodní invazivní druhy a jejich právní úprava 

• Právní úprava jeskyní v Evropě 

• Právní úprava ochrany biodiverzity v EU, ČR a Izraeli 

• Padesát let úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) 

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D. 

• Pytláctví velkých šelem 

• Ochrana vlka – konflikty spojené s návratem této šelmy do naší krajiny 

• Ekonomické nástroje ochrany ovzduší a jejich efektivnost     

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 

• Vymáhání náhrady škody v případě škod na volně žijících živočiších 

• Ochrana před nadměrným hlukem z pohledu veřejného a soukromého práva 

• Problematika ochrany zvířat proti týrání v zoologických zahradách 

• Voda jako nevlastnitelná složka životního prostředí – vývoj a vhodnost právní úpravy 

• Veřejné stráže a jejich úloha v ochraně životního prostředí de lege lata a de lege 

ferenda 

• Houby jako předmět právní regulace 

 JUDr. Sabina Falteisková, Ph.D. 

• Ochrana životního prostředí ve vztahu k rušení vojenských újezdů 

• Právní pohled na stará a opuštěná důlní díla 



• Vybrané zájmové činnosti v rámci ochrany životního prostředí 

• Ochrana půdy v oblasti skládky komunálního odpadu 

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

• Princip soběstačnosti a blízkosti v odpadovém hospodářství  

• Význam sociální funkce vlastnictví při ochraně životního prostředí  

• Právní aspekty hospodářského využívání zvlášť chráněné zemědělské půdy  

• Vztah vlastník – pachtýř při ochraně životního prostředí  

• Ústavní aspekty ochrany vody 

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

• Princip společné, ale diferencované odpovědnosti v právní úpravě ochrany klimatu 

• European Green Deal a jeho implikace pro české právo životního prostředí 

• Provádění nařízení LULUCF v ČR 

• Česká klimatická žaloba 

• Zvláštní druhová ochrana přírody v českém právu: kritická analýza 

• Princip společného dědictví lidstva v Úmluvě OSN o mořském právu a jejích 

prováděcích dohodách 

JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. 

• Právní úprava chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči 

• Aktuální otázky právní úpravy invazních druhů 

• Právní aspekty zřizování a provozu malých vodních elektráren 

JUDr. Jakub Kanický 

• Endokrinní disruptory v právu životního prostředí Evropské unie 

• Koncept oběhového hospodářství v právu životního prostředí Evropské unie 

• Právní aspekty černých skládek v České republice 

• Právní úprava financování obecního systému odpadového hospodářství 

• Právní aspekty ekomodulace 

 

 

 

  

 

 

  

  



Katedra právních dovedností 

  

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

• Reforma právního vzdělávání v České republice 

• Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století 

JUDr. Kristina Zbíralová, Ph.D. 

• Etické aspekty poskytování právní pomoci pro bono  

• Právněfilosofické kořeny a fungování studentských právních poraden ve světě  

• Možnosti právní pomoci pro bono v rámci hlavního města Prahy 

 

Sekce ICT práva 

JUDr. Jana Soukupová 

• Princip transparentnosti v regulaci umělé inteligence 

• Regulace digitálních aktiv 

• Metaverse a ochrana hospodářské soutěže 

• Pojem data v právu 

• Rozšířená realita a ochrana osobních údajů 

• Právní úprava dezinformací 

Mgr. Martin Samek 

• Potřebujeme zvláštní regulaci umělé inteligence? 

• Ověřování pravosti spotřebitelských recenzí: praktické řešení pro e-shopy? 

• Právo na offline: měl by mít spotřebitel právo nemluvit s chatbotem? 

• Jednu aktualizaci prosím, aneb nové povinnosti při prodeji zboží s digitálními prvky 

• Souboj kompetencí: pohled na dozorové autority v digitálních aktech EU 

• Dark Patterns a jejich právní kvalifikace 

• Jak se změní postavení spotřebitele při řešení vad výrobku po novele Občanského 

zákoníku 

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.  

• Kde začíná a končí free riding v e-commerce? 

• Efektivita nové regulace e-commerce. 

• Právo být off-line. 

• Dokazování elektronickými prostředky v civilním řízení. 

• Právní služby v roce 2033. 

 

  



Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Níže uvedené okruhy byly vybrány katedrou jako možné zaměření prací SVOČ v oblasti pracovního 

práva a práva sociálního zabezpečení.  

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zdůrazňuje, že v případě všech kvalifikačních 

prací dlouhodobě preferuje, pokud se studenti rozhodnou (po konzultaci s příslušným vedoucím 

práce) pro individuální téma, které nejlépe zohlední jejich zájem o obor, který se zpravidla projevil 

např. již výběrem povinně volitelných předmětů vyučovaných katedrou v průběhu předchozího studia, 

vlastní publikační činností, účastí ve SVOČ apod.  

V případě prací SVOČ (které mohou být zpracovávány jak studenty doktorského, tak magisterského 

studia) je třeba volit téma (jeho dílčí část), které by bylo rozsahem úměrné parametrům předepsaným 

pro práce SVOČ. Pro volbu zaměření práce SVOČ pak může být inspirací i seznam témat diplomových 

prací vypsaných katedrou.  

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 

• Agenturní zaměstnání z pohledu aktuální judikatury - tuzemské i unijní  

• Právo na nadnárodní informace a projednání 

• Pracovněprávní spory a jejich řešení 

• Odměňování z pohledu aktuální judikatury 

 prof. JUDr. Kristina Koldinská Ph.D. 

• Nelegální práce a její postih 

• Opatření sociální politiky s cílem posílit integraci občanů třetích států 

• Proměny solidarity v sociálním právu 

 doc. JUDr. Jakub Morávek Ph.D. 

• Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích 

• Pracovněprávní soudnictví 

• Spravedlivé odměňování v pracovněprávních vztazích 

• Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky 

• Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

 doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 

• Konkurenční doložka 

 JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 

• Začleňování držitelů dočasné ochrany na český trh práce  

• Pozitivní opatření v českém pracovním právu 

 Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D. 

• Překážky v práci na straně zaměstnance a jejich provázání s dávkami systému sociálního 

zabezpečení 

• Jednorázové odškodnění pozůstalých podle zákoníku práce 



• Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené 

• Pracovní doba 21. Století 

• Unijní status „pracovníka“ a zaměstnavatele 

 Mgr. Ing. Patrik Stonjek 

• Neplatnost, nebo nicotnost, aneb výklad pojmu „nepřihlíží se“ 

• Přestávky v práci na jídlo a oddech v recentní judikatuře 

• Postavení a role přísedících v pracovněprávních sporech 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  


