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        Předsedající prof. Karfíková přivítala přítomné členy komise a sdělila, že 

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

doktorské dizertační práce. Uchazečku krátce představila všem přítomným.  

 

           Doktorandka poděkovala školiteli a představila svou práci, která byla 

publikována v Edičním středisku Právnické fakulty UK. Ve své prezentaci 

věnovala značnou část komparaci právní úpravy ochrany velkoplošných území 

ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruska a Velké Británie.  

 

    První oponent JUDr. Müllerová předložila kladný posudek a ocenila šíři 

záběru a autorčin hluboký vhled do problematiky. Práci označila za velmi čtivou a 

nadstandardní. V kapitole o české právní úpravě pochválila doktorandku, že si 

důkladně a detailně všímá jednotlivých změn vnesených do ZOPK novelou č. 

123/2017 Sb. Doktorandce položila otázky ze svého posudku. 

 

Druhý oponent doc. Stejskal vyhotovil pozitivní posudek a zcela souhlasil 

s konstatováním JUDr. Müllerové, že se jedná o nadstandardní práci. Pokud práci 

něco vytýkal, pak ve smyslu nikoliv kritiky, ale alternativních úvah. Doporučil 

autorce zvážit zpracování kapitoly 3. do podoby samostatného vědeckého článku a 

publikovat jej v některém recenzovaném vědeckém časopise. Závěry z této 

kapitoly oponent považuje za podnětné i pro praxi orgánů ochrany přírody a 

krajiny i případně pro legislativní proces. 

 

Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů a prokázala 

hlubokou znalost zkoumané látky i celkovou orientaci získané letitou praxí 

v Legislativním odboru Ministerstva životního prostředí. 

 



 Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel prof. Damohorský, který ocenil 

velké nasazení doktorandky. Dále vystoupili JUDr. Sobotka, JUDr. Žákovská a 

JUDr. Smolek. 

 

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

  

Zapsala:   Eva Slavíčková 

 

 

 


