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        Předsedající prof. Král přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské 

dizertační práce Mgr. Barbora Jekielek Henzl. Uchazečka předložila dizertační 

práci věnovanou problematice aktuálního rozměru náboženské svobody v 

systému evropské ochrany lidských práv. 

 

          V úvodním slově charakterizovala uchazečka zaměření práce, její pojetí a 

strukturu. Vyjádřila se k některým otázkám se zvláštním zřetelem na 

problematiku náboženských symbolů a jejich odrazu v současné judikatuře.  

Doktorandka rozebrala teoretické koncepce náboženské svobody a věnovala se 

komparaci přístupů ve vybraných zemích (Německo a Rakousko). 

 

    První oponentka doc. Forejtová doporučila práci k obhajobě. Ocenila 

otevření kontroverzního tématu a zpracování hojného množství pramenů a 

zdrojů, včetně zahraničních. Oponentka v posudku uvedla otázky k věci Lautsi 

proti Itálii (Vyvěšování křesťanského kříže ve veřejných školách) a k úpravám 

de lege/de constitutione ferenda. 

 

Druhý oponent dr. Lipovský přednesl kladné doporučení práce a ocenil 

rozsah jejího záběru a logické strukturování tématiky. Dotázal se doktorandky 

na názor na rozhodnutí ve věci Eweida v. Spojené království. Dále položil 

otázku  ohledně role judikatury vnitrostátních soudů v mezinárodním právu a 

k jejímu vztahu k pramenům mezinárodního práva. 

 



Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili dr. Pořízek (ke kauze šátků na střední 

zdrav. škole), doc. Scheu (k legislativnímu procesu a proporcionalitě tvorby a 

aplikace práva, k zahraničním pobytům doktorandky) a prof. Král (k inspiračním 

zdrojům legislativní úpravy, k přístupu ve Francii a Německu).   

  

           V neveřejné části obhajoby proběhlo na návrh předsedy prof. Krále tajné 

hlasování s jednoznačně kladným výsledkem 5/0 ve prospěch udělení hodnosti 

Ph.D. 
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