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Průběh obhajoby: Předsedající prof. Damohorský přivítal přítomné členy komise (doc.
Průchová a JUDr. Smolek přítomni online) a sdělil, že jsou splněny
všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba
doktorské disertační práce Mgr. Lenky Hlaváčové na téma "Účast
veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního
prostředí".

V úvodním slově uchazečka představila svoji disertační práci a
seznámila přítomné se způsobem jejího zpracování a pojetí a okruhu
problematik, kterými se zabývala. Hovořila zejména k obsahu práce
a shrnula závěry, ke kterým dospěla.

První oponent doc. Průchová předložila kladný posudek a ocenila
mimořádnou aktuálnost tématu. Celkově označila práci jako přínos
pro obor práva životního prostředí. Položila doktorandce otázku č. 2
ze svého oponentského posudku týkající se povahy a předmětu řízení
o pozemkových úpravách.

Druhý oponent JUDr. Sobotka vyhotovil rovněž pozitivní posudek. S
doc. Průchovou se ztotožnil, zj. co do aktuálnosti tématu a přínosu
práce pro obor. Položil otázku ze svého oponentského posudku, aby
doktorandka představila zevrubněji možnosti navrhované úpravy.

Doktorandka poděkovala oponentům za posudky a zodpověděla
položené dotazy oponentů, přičemž prokázala vynikající orientaci v
problematice.
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Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel doc. Stejskal, který vyjádřil
radost nad zvoleným tématem, v němž doktorandka zúročila svá
zahraniční studia. Ocenil autorčinu samostatnost a iniciativu. Dále
zmínil, že část disertační práce byla již publikována v Časopise
České společnosti pro právo životního prostředí 1/2020. S dotazy v
rozpravě dále vystoupili JUDr. Žákovská, JUDr. Franková. Na závěr
prof. Damohorský ocenil zejména srovnání právní úpravy v ČR a ve
Velké Británii a Irsku, které bylo čerpáno ze studijních zahraničních
pobytů doktorandky v těchto zemích.

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačným
kladným výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D.
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