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Předložená dizertační práce Mgr. Lenky Scheu, Ph.D., která byla na Právnické fakultě
UK dne 28. června 2017 úspěšně obhájena před příslušnou komisí pro obhajobu dizertačních
prací, je zpracována v celkovém rozsahu 189 stran, z nichž samotný text práce (od úvodu po
závěr) čítá 160 stran. Zvolené téma – vztah dvou stěžejních oblastí práva EU, totiž ochrany
životního prostředí a vnitřního trhu – je aktuální a zajímavé a svou náročností a rozsahem
odpovídá úrovni dizertační práce, plně by tedy obstálo i jako téma práce rigorózní. Struktura
práce je přehledná a srozumitelná, jednotlivé kapitoly se zabývají stěžejními aspekty
zkoumané problematiky a logicky na sebe navazují.
Z hlediska formálního (grafická úprava, pravopis, jazyková úroveň) je práce na velmi
dobré úrovni, autorka též vhodně využívá poznámek pod čarou a důsledně odkazuje na
použité zdroje (drobné doporučení pro případné další vědecké práce směřuji pouze
k opakovaným odkazům na tytéž zdroje, u nichž postačuje – zejména následují-li odkazy
bezprostředně po sobě – použití zkráceného odkazu za pomoci výrazů „tamtéž“, „cit. dílo“
apod.). Práci hodnotím kladně i po stránce obsahové: autorka neopomíjí žádný
z podstatných aspektů problematiky, její výklad je srozumitelný a její závěry podložené
přesvědčivými argumenty. Drobnou výhradu směřuji pouze k místy příliš popisnému stylu
výkladu (viz zejména kapitoly věnované relevantním rozhodnutím Soudního dvora EU, jejichž
„přehledový“ charakter není dle mého názoru pro vědeckou práci vhodný). Naopak velmi
dobře je zpracován závěr práce, který není pouhým shrnutím, ale skutečným završením
předchozího výkladu. Velmi kvalitní je též autorčina práce se zdroji; obdobně jako u
hodnocení tématu práce lze i v tomto případě konstatovat, že množství, rozmanitost a
kvalita použitých zdrojů odpovídají úrovni dizertační práce a plně by tedy obstály i v případě
práce rigorózní.
Celkově konstatuji, že předložená dizertační práce prokazuje autorčino zaujetí
tématem, její kritické právní myšlení a schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Vzhledem
k tomu, že i z formálního hlediska splňuje práce požadavky kladené na Právnické fakultě UK
na rigorózní práce, doporučuji ji jako práci rigorózní uznat.
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