Mezinárodní a evropské právo
Téma výzkumného zaměření pro účely přijímacího řízení je třeba předem konzultovat s
případným budoucím školitelem, aby se nestalo, že pro zvolené téma nebude mít katedra z
hlediska odborné specializace vhodného školitele. Zde uvádíme jako vodítko předem preferované
nebo vyloučené oblasti pro jednotlivé potencionální školitele.
Doc. David Sehnálek (právo EU):
V nejširším pojetí jsou vítaná témata z oblasti ústavního práva Evropské unie a témata unijně
teoreticko-právní. Konkrétně se může jednat o oblast výzkumu vztahující se k výkladu práva
unijního práva (včetně unijních lidských práva a svobod), výzkum může být zaměřen na soudní
dialog v evropském prostoru (včetně roviny ústavních soudů, ESLP a SDEU), problematiku
interrpretace a aplikace unijního práva českými vrcholnými soudy, poměr mezi evropským a
vnitrostátním právem, a to včetně oblasti lidských práv; ze zvláštní části práva Evropské unie jsou
vítány otázky týkající se pobytových a sociálních práv migrujících občanů EU, nekalých
obchodních praktik; uznávání vzdělání a kvalifikací, unijní ochrany spotřebitele (preferovaně
zaměřené na nové trendy v oblasti IT); či vnějších obchodních vztahů (zde s výjimkou
investic).
Doc. Filip Křepelka (právo EU):
vhodná témata disertací: hospodářské svobody, zejména služby, jazykové otázky práva EU,
integrace zdravotnictví, omezení státních podpor, odvětvové regulace, sekundární právo jako
fenomén.
Doc. Ondřej Svaček (MPV):
Oblasti, které preferuji: mezinárodní právo trestní, mezinárodní právo lidských práv, mezinárodní
právo humanitární, užití síly, obecné mezinárodní právo (vznik státu, jurisdikční imunity,
odpovědnost státu/mezinárodních organizací)...s jistou výhradou též mezinárodní právo životního
prostředí
Oblasti, které nemohu přijmout: zahraniční investice, mezinárodní právo ekonomické
Prof. Vladimír Týč:
MPV: obecná část mezinárodního práva, smluvní právo, diplomatické a konzulární právo, ev. další
oblasti zvláštní části podle předchozí dohody. Nemohu akceptovat oblast ochrany lidských práv
nebo investiční právo.
Právo EU: obecná část (zejména přednost, přímý účinek, prameny vč. mezinárodních smluv,
pravomoci EU, vynucování práva, federalizace EU, dodržování základních hodnot, loajalita - tedy
tzv. ústavní právo EU). Ze zvláštní části podle předchozí dohody - musí jít o téma s teoretickým
aspektem.
Ostatní členové katedry mají naplněnou kapacitu a nemohou nyní školit nové doktorandy.
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