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Průběh obhajoby: Předsedající prof. Damohorský přivítal přítomné členy komise a
sdělil, že jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla
konat obhajoba doktorské dizertační práce Mgr. Ing. Barbory
Křížové na téma Právní úprava ochrany volně žijících živočichů.

V úvodním slově pojednala uchazečka o tom, že téma bylo zvoleno
poměrně široce se zaměřením zejména na druhovou ochranu, ale
zmiňuje i u územní ochranu. Práce obsahuje pečlivý popis a analýzu
současné právní úpravy v této oblasti a její zhodnocení s návazným
odstraněním nedostatků, které se v právní úpravě objevují. Uchazeč
nastínil i možnosti případné novelizace právní úpravy de lega
ferenda. Stejně tak popsal výzkumné metody, které v práci použila.
Každá z kapitol práce obsahuje dílčí závěry, které postupně
odpovídali na výzkumné otázky.

Následně se vyjádřili k práci oba oponenti:

Doc. JUDr. Ilona Jančářová (přítomna online) – ocenění poctivost
zpracování a dobré orientace v předpisech na dané téma. Převažující
rozsah práce je deskriptivní, což oponentka uchazečce vytýká.
Připomínka k vyvozování závěrů - nejsou stanoveny přesné
nedostatky, které mají být novelizována. S tím souvisí i nedostatek
závěrů, o tom, jak má tedy vypadat novelizace. Dále připomínka ke
čtvrté výzkumné otázce - zda odpovídá právní úprava praxi v ČR.
Uchazečka si mohla lépe zmapovat českou odbornou literaturu.
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JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. – V určité míře se shoduje s druhou
oponentkou. Nemuselo by být tolik citací. Připomínky k přílišné
popisnosti práce. Přínos práce vidí zejména v komplexnosti práce.

Uchazečka se vyjádřila k posudkům oponentů (z velké části souhlasí
s výtkami oponentů) a odpověděla na jejich otázky a připomínky.
Doc. Jančářová považuje odpovědi na své otázky za dostatečné.
JUDr. Derlich považuje odpovědi na své otázky za dostatečné.

Ve všeobecné rozpravě vystoupili:

Prof. Damohorský ohledně nezbytnosti publikace závěrů disertační
práce. Dále dotaz k rozdílu botanických a zoologických zahrad.
Shrnutí, že práce je zajímává a pozoruhodná. Připomínka k rozsahu
práce a menšímu množství závěrů.
Školitel - odkazuje na svůj posudek. Sdělení ohledně průběžné práce
uchazečky a výtkám, které k práci zazněly, a dále k publikační
činnosti uchazečky.
JUDr. Dvořák - vyjádření k možnosti střetu ochrany přírody a
ochrany klimatu (výstavbě OZE). Dotaz k pozměňovacímu návrhu k
invazivním druhům

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování. Uchazečka

Předseda poděkoval členům komise, pogratuloval uchazečce a
ukončil obhajobu.

Pokud student neprospěje, komise pro obhajobu disertační práce určí,
zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit, uvede se to do závěru
zápisu, např.:
Na závěr diskuse předsedkyně komise doc. Bažantová poděkovala
diskutujícím, ukončila veřejnou část obhajoby a vyzvala členy
komise k hlasování. V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné
hlasování s negativním výsledkem. Doc. Bažantová oznámila
doktorandovi nepříznivý výsledek konané obhajoby. Sdělila, že
komise doporučuje práci přepracovat s tím, že doporučuje autorovi
reflektovat v práci tato tři doporučení: 1. rozbor metodologie práce a
vysvětlení její aplikace 2. určení cílů a přínosu práce a 3. zhodnocení
pramenů a zdrojů práce.

Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
(přítomen)

............................

Členové komise: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
(přítomen)

............................

 JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. (přítomen) ............................

 JUDr. Martina Franková, Ph.D. ............................

 doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přítomen) ............................
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 doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. ............................

 JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. (přítomen) ............................
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