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Přítomni: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., předsedkyně komise, Doc. JUDr.
Iva Chvátalová, CSc., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., členové komise, Doc.
JUDr. Martin Štefko, Ph.D., JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Jan Ryba, CSc.,
oponenti, Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., školitelka
Předsedající doc. Štangová přivítala přítomné členy komise a seznámil je
s uchazečkou. Doktorandka představila svou práci a v úvodním slově hovořila
k pojetí a obsahu práce a shrnula závěry, ke kterým při řešení problematiky
dospěla. Doktorandka se vyjádřila zejména k přínosu práce, k její struktuře a
obsahu.
První oponent JUDr. Ryba předložil kladný posudek a doporučil práci
k obhajobě. Ocenil zpracování složité problematiky s hlubokou znalostí autorky
a vyzvedl přínos její práce. Konstatoval, že práce přináší nové poznatky a
splňuje požadavky kladené na dizertační spis. Vyzval autorku, aby se vyjádřila
k otázkám formulovaným v posudku.
Druhý oponent doc. Štefko hodnotil práci kladně a neměl k práci zásadní
připomínky. Dotázal se doktorandky na statistiky výplaty dávek důchodového
pojištění a na případy odstranění tvrdosti zákona a prominutí splnění podmínky
výkonu 3300 směn při výkonu hornických činností.
Třetí oponent JUDr. Lang práci doporučil a konstatoval, že v současnosti
neexistuje publikace takového rozsahu a významu věnovaná této problematice.
Zejména pochválil formulaci zajímavých úvah de lege ferenda.
Uchazečka reagovala na podněty oponentů a vyjádřila se fundovaně ke
všem otázkám oponentů.
Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka doc. Vysokajová (dotaz na
trend zavedení kategorizace práce), dr. Lang (otázka na názor doktorandky
k záměru převedení odškodnění horníků do oblasti III. pilíře) a doc. Štangová
(význam zásadních politických rozhodnutí pro právní sféru). Na závěr obhajoby
poděkovala doktorandka školitelce za vedení dizertační práce.
V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným
výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.
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