ŠKOLITELÉ A RÁMCOVÁ TÉMATA
DISERTAČNÍCH PRACÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY“
STUDIJNÍ OBOR „OBČANSKÉ PRÁVO“

Studium se skládá ze dvou částí, a to studijní části, která je ukončena úspěšným
složením státní doktorské zkoušky, a vědecko-odborné části, spočívající ve zpracování
disertační práce, která je ukončena obhajobou.
Přílohou přihlášky ke studiu v doktorském studijním programu je projekt disertační
práce zpracovaný uchazečem v rozsahu 5 – 10 stran, jehož obsahem je stanovení jejího cíle,
stavu dosavadního zpracování problematiky a očekávaného přínosu. Projekt a shodně pak
samotnou disertační práci lze zpracovat na některé z níže uvedených rámcových témat, které
je vhodné po poradě s příslušným školitelem blíže specifikovat, nebo na individuálně
stanovené téma, pokud s ním vysloví předběžný souhlas jednak předpokládaný školitel a
jednak garant studijního oboru, kterým je doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Školitelé a rámcová témata disertačních prací
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Agenturní zaměstnávání
Vady pracovněprávních jednání a jejich následky
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu zaměstnanci vzniklou pracovním úrazem a nemocí
z povolání
Kolektivní vyjednávání
Atypické formy zaměstnávání
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Bytové spoluvlastnictví
Podílové spoluvlastnictví
Přídatné spoluvlastnictví
Spolky

1

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Aktuální otázky evropského soukromého práva
Zásady a základní práva v soukromém právu
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Smlouva o účtu v souvislostech právní úpravy platebního styku
Smlouva o úvěru pro spotřebitele ve světle nové právní úpravy
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
Cenné papíry
Věci v soukromém právu
Vlastnické právo
Nemovitosti
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
Právní postavení nezletilých v pracovněprávních vztazích
Smluvní volnost a povaha pracovněprávních norem
Zdánlivost právního jednání a jeho neplatnost při skončení pracovněprávních vztahů
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
Vybraná specifika rozhodčího řízení
Vybraná specifika alternativního odstraňování sporů
Vybraná specifika mimoarbitrážního odstraňování sporů
Vybraná specifika relativních práv
Vybraná specifika obligačních vztahů
Vybraná specifika vybraných závazků
Vybraná specifika obchodních závazkových vztahů
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
Manželství zdánlivé a neplatné – komparativní pohled
Asistovaná reprodukce a náhradní mateřství
Osvojení zletilého – komparativní pohled
Pěstounská péče – komparativní pohled
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prof., prof. zw. Dr. Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek, prof. hon., Dr.h.c.
Podmínky zahájení teritoriálně omezeného insolvenčního řízení bez zahájení hlavního řízení
v jiném státě
Ochrana důvěrných informací v insolvenčních řízeních s mezinárodním prvkem
Druhy rozhodčích nálezů a jiných rozhodnutí vydávaných v rozhodčím řízení
Obsah a meze principu důvěrnosti rozhodčího řízení a možnosti jeho prolomení
Význam mezinárodně uznávaných standardů (tzv. soft law) v soudním řízení
Význam zásady iura novit curia v soudním řízení s přeshraničním prvkem při aplikaci cizího
práva
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