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Předmětem posudku je posouzení disertační práce Mgr. Lenky Hlaváčové, Ph.D. 

z hlediska splnění kritérií rigorózní práce tedy posouzení toho, zda předložená disertační 

práce může být v rámci rigorózního řízení uznána za rigorózní práci v souladu s Opatřením 

děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích v platném znění, konkrétně posouzení, zda splňuje 

kritéria článku 50 odst. 3 tohoto opatření.  

 

Posuzovaná práce má celkem 299 stran, vlastní text práce včetně poznámek pod čarou 

obsahuje 735 801 znaků včetně mezer, a skládá se vedle nečíslovaného úvodu a závěru z šesti 

dále členěných kapitol, seznamu pramenů, seznamu zkratek, česky i anglicky psaného abstraktu 

a seznamu klíčových slov v češtině a angličtině. Práce tak splňuje formální požadavky kladené 

na jak na disertační, tak na rigorózní práci. K posouzení je předložena obhájená disertační 

práce, bez jakýchkoli dodatků, což dokládá i automatický systém kontroly shody (Turnitin).  

Po formální stránce tak posuzovaná práce splňuje kritérium minimálního rozsahu 

stanovené v čl. 50 odst. 3 písm. c) opatření děkana č. 17/2017 o a kritérium stanovené v čl. 

50 odst. 3 písm. d) tohoto opatření (disertační práce nebyla po obhajobě opatřena jakýmikoli 

dodatky). 

Jako disertační práce bylo posuzované dílo obhájeno dne 24. 9. 2020 s hodnocením 

„prospěla“. Práce tedy splňuje taktéž kritérium stanovené v čl. 50 odst. 3 písm. b) opatření 

děkana č. 17/2017. 

Téma disertační práce.  Téma disertační práce „Účast veřejnosti na rozhodovacích 

procesech v rámci ochrany životního prostředí“ spadá do tematického okruhu Práva životního 

prostředí, ze kterého je konána stání rigorózní zkouška. Zvolené téma disertační práce patří 

mezi velmi diskutovaná témata. Legislativní i judikatroní vývoj lze hodnotit jako neustále se 

vyvíjející a dochází u něj k častým změnám, o čemž svědčí v neposlední řadě návrh nového 

stavebního zákona a návrh změn souvisejících právních předpisů aktuálně projednávaný 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR stejně jako nedávný nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. 

ÚS 22/17 ze dne 26. 1. 2021). Téma práce je zpracováno způsobem, který aktuálnost tématu 

plně reflektuje. Téma proto hodnotím jako velmi aktuální a vhodné pro zpracování na úrovni 

disertační i rigorózní práce. Za velmi přínosný považuji komparativní přístup (zejména kapitoly 

4 a 5 posuzované práce), který vhodně doplňuje převažující analyticko-syntetickou metodu. 

Konstatuji tak, že práce splňuje kritérium pro uznání za rigorózní práci uvedené v článku 



50 odst. 3 písm. a) opatření děkana č. 17/2017 (téma disertační práce spadá do tematického 

okruhu, ze kterého je konána státní rigorózní zkouška). 

Text předložené práce vychází z právního stavu k 25. 6. 2020 a je aktuální. Oceňuji, že téma 

práce je zpracováno způsobem, který závěry práce nečiní plně závislé na případném budoucím 

legislativním či judikatorním vývoji. Mohu tak konstatovat, že práce splňuje též kritérium 

pro uznání za rigorózní práci uvedené v článku 50 odst. 3 písm. e) opatření děkana 

č. 17/2017 (obsah disertační práce není zastaralý).  

Hodnocení práce. Text práce zvolené téma zpracovává velmi komplexně, autorka nejprve 

analyzuje právní úpravu z hlediska mezinárodního a unijního, po té se zabývá analýzou 

vnitrostátní právní úpravy v ČR, Velké Británii a Irsku. Tato analýza jí poskytuje dostatek 

materiálů a východisek, kterou zhodnocuje v rámci šesté kapitoly („Srovnání a úvahy de lege 

ferenda“), která je z věcného hlediska určitým širším závěrem celé práce a představuje celou 

řadu kritických stanovisek autorky. Kladně lze hodnotit celkový přístup autorky ke zpracování 

složitého a často diskutovaného tématu, který je založen na věcných aspektech účasti veřejnosti 

na environmentálním rozhodování, na jeho přínosech a rizicích. Právní úprava je následně 

zkoumána a hodnocena právě s ohledem na její schopnost naplnit přínosy účasti veřejnosti a 

eliminovat její negativní aspekty. Autorce se podařilo dosáhnout v úvodu práce vytčeného cíle 

zanalyzovat stávající právní úpravu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech významných 

z hlediska ochrany životního prostředí v ČR, a to, jak se ČR daří dostát závazkům, které si v 

této oblasti předsevzala, a na podkladě takto nabytých poznatků přispět k dalšímu rozvoji tohoto 

institutu. Obsah práce a způsob zpracování práce svědčí autorčině schopnosti samostatné 

tvůrčí práce. Ostatně práce byla úspěšně obhájena jako disertační práce, na jejíchž obsah 

jsou kladeny nároky vyšší než na práci rigorózní. Posuzovaná práce tak splňuje taktéž 

kritérium stanovené v čl.  50 odst. 3 písm. f). 

Ke grafické, stylistické a jazykové stránce práce nemám žádné připomínky. Práce 

s literaturou je na odpovídající úrovni, oceňuji práci s cizojazyčnou literaturou i se soudní 

judikaturou.  

Posuzovaná disertační práce splňuje po obsahové i formální stránce všechny 

podmínky stanovené pro uznání disertační práce za rigorózní stanovené v čl. 50 odst. 3 

Opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích, a proto ji doporučuji uznat jako 

rigorózní práci.  

 

 

V Praze dne 5. dubna 2021     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 

 


