
Zápis o obhajobě doktorské dizertační práce 

 

Datum: 28.6. 2017 

Jméno: Scheu Lenka, Mgr. 

Téma: Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního 

trhu Evropské unie 

Přítomni: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (předseda) 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (školitel) 

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (člen) 

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. (člen) 

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (oponent) 

JUDr. Martin Smolek, Ph.D. (oponent) 

 

 

        Předsedající prof. Karfíková přivítala přítomné členy komise a seznámila 

je s uchazečkou. Doktorandka představila svou práci a v úvodním slově hovořila 

k pojetí, předmětu, cílům a obsahu práce. Neopomněla zmínit způsob 

zpracování práce a její metodiku.  Hovořila zejména o omezení volného pohybu 

zboží a ochraně životního prostředí, čl. 36 SFEU a ochraně životního prostředí a 

poskytování služeb. Doktorandka shrnula rovněž závěry, ke kterým při řešení 

problematiky dospěla. 

 

      První oponent JUDr. Smolek předložil kladný posudek a doporučil práci 

k obhajobě. Ve svém vystoupení zmínil historii oboru od 80. let minulého 

století. Ocenil zpracování práce a  hluboký vhled autorky do složité 

problematiky.  Konstatoval, že práce přináší nové poznatky a splňuje požadavky 

kladené na dizertační spis. Vyzval autorku, aby se vyjádřila k německé 

argumentaci při zpoplatnění provozu osobních vozidel na dálnicích ve Spolkové 

republice Německo. 

  

Druhý oponent doc. Stejskal hodnotil práci kladně a zejména vyzvedl 

multidisciplinární charakter vybraného tématu. Přes dílčí připomínky uvedené 

v posudku konstatoval, že autorka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce, 

zejména ocenil přínos kapitoly č. 5 a 7. V posudku položil otázku ke směřování 

ochrany životního prostředí v kontextu prohlubování vnitřního trhu EU po 

brexitu. Dále vyzval doktorandu k odůvodnění názoru, že ochrana životního 

prostředí měla být v základních smlouvách výslovně uvedena jako legitimní 

důvod pro omezování základních svobod. Oponent pochválil také přehledné 

závěry práce. 

 

Uchazečka reagovala na podněty oponentů a vyjádřila se fundovaně 

k otázkám oponentů.  

 



 Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel prof. Damohorský a doporučil 

vydat část práce v samostatném publikačním výstupu a dotázal se na aplikaci 

článku 36 SFEU. JUDr. Sobotka se zajímal o problematiku zachování 

jednotného trhu a případné rozvolňování ekologických standardů v budoucnosti. 

Na závěr obhajoby poděkovala doktorandka školiteli za vedení dizertační práce 

a oponentům za vyhotovené posudky. Prof. Karfíková ukončila veřejnou část 

obhajoby a uvedla, že práce byla publikována v edičním středisku Právnické 

fakulty UK. 

   

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 

 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 

 

 


