ŠKOLITELÉ A RÁMCOVÁ TÉMATA
DISERTAČNÍCH PRACÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY“
SPECIALIZACE „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 prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
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
Uznávání a účinky rozhodnutí o úpadku a o způsobu řešeného úpadku vydaného v nečlenském
státě EU v členských zemích EU
Provozovna v insolvenčním řízení s přeshraničním prvkem
Charakter rozhodčí smlouvy jako smluvního institutu z pohledu jeho účinku, výkladu a práva
rozhodného pro rozhodčí smlouvu
Meze autonomie stran při sjednávání postupu v řízení u mezinárodních rozhodčích institucí
Místo vzniku škody jako autonomní institut práva EU
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Vliv národních právních kultur na autonomní výklad institutů práva EU v řízeních
Vliv národních právních kultur na autonomní (mezinárodní) výklad multilaterálních smluv
aplikovaných v řízeních před soudy
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Bytové spoluvlastnictví
Monistická akciová společnost
Podílové spoluvlastnictví
Přídatné spoluvlastnictví
Spolky
Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.
Ochrana osobnosti zaměstnance
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Aktuální systémové otázky soukromého práva
Prameny soukromého práva
Vybrané otázky zásad soukromého práva
Determinanty a vývojové tendence evropského soukromého práva
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
Zvláštní úprava postavení podnikatele v závazkových vztazích
Zvláštní úprava uzavírání smluv podnikatelem.
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
Teoretické otázky právního jednání
Zastoupení
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
Zdánlivost právního jednání a jeho neplatnost při skončení pracovněprávních vztahů
Ochrana zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu
Právní úprava vysílání zaměstnanců k výkonu práce v zahraničí
Zaměstnávání cizinců
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Zajišťovací a utvrzovací závazky v pracovněprávních vztazích
Pracovní smlouva a její vztah ke smlouvě o výkonu funkce
Konkurenční doložka a ochrana zaměstnaneckých práv
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
Zastoupení dítěte – komparativní pohled
Pěstounská péče – komparativní pohled
JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
Druhy žalob v civilním procesu
Odpůrčí právo (relativní neúčinnost)
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
Aktuální téma z vybraného specifika rozhodčího řízení
Aktuální téma z vybraného specifika alternativního odstraňování sporů
Aktuální téma z vybraného specifika mimoarbitrážního odstraňování sporů
Aktuální téma z vybraného specifika relativních práv
Aktuální téma z vybraného specifika obligačních vztahů
Aktuální téma z vybraného specifika typových závazků
Aktuální téma z vybraného specifika obchodních závazkových vztahů
JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A.
Zvláštní řízení soudní se zaměřením na řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
Zvláštní řízení soudní se zaměřením na řízení o některých otázkách týkajících se fyzických
osob
Žaloby na ochranu vlastnického práva
JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D.
Hromadné žaloby
Vlastnické žaloby
Zásady civilního procesu
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