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DOKTORANDY V ÚSTÍ VYUČUJÍ EXPERTI Z AUSTRÁLIE A NIZOZEMÍ 
 
Ve dnech 19.–21. 11. 2018 přijedou na Fakultu sociálně ekonomickou 
UJEP prof. John Sheehan z University of Techology Sydney  
a prof. Thomas Hartmann z Wageningen University. Během své návštěvy 
povedou anglický kurz pro doktorandy s názvem Spatial Planning and 
Governance. 
 
Oba pánové jsou již od roku 2017 hostujícími profesory na Fakultě sociálně 
ekonomické UJEP. „Kolegové přijali pozvání k hostování na základě 
dlouhodobé spolupráce v mezinárodních výzkumných projektech. Svoji roli 
sehrály také společné publikace s fakultním týmem Institutu pro ekonomickou  
a ekologickou politiku (IEEP)," vysvětluje doc. Lenka Slavíková, Ph.D., výkonná 
ředitelka institutu a současně garantka doktorského studijního oboru Aplikovaná 
ekonomie a správa. 
 
Profesor John Sheehan působí na University of Technology v Sydney a jako 
právník se specializuje na zvykové právo. Profesor Thomas Hartmann se  
v rámci geografie zaměřuje zejména na zmírňování povodňových škod  
a využívání půdy. „Oba profesoři jsou uznávanými autoritami v mezinárodním 
prostředí. Naši doktorandi tak mají skvělou příležitost získat aktuální poznatky  
z teorie územního plánování a správy v evropské i světové dimenzi," doplňuje 
doc. Slavíková. 
 
„Přítomnost úspěšných zahraničních profesorů na fakultě a jejich působení  
v rámci výuky, veřejných přednášek a networkingu je základním předpokladem 
pro úspěšnou internacionalizaci fakulty," říká Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., statutární 
zástupce děkana fakulty a dodává: „Současně je tím fakulta také napojena na 
centra evropského výzkumu.“  
 
Dne 20. listopadu 2018 se od 16:00 h uskuteční veřejná přednáška prof. Johna 
Sheehana zaměřená na téma soukromého vlastnictví s názvem: Current 
developments in compensation for private property rights compulsorily 
acquired: the Australian experience (Současné trendy v kompenzaci 
soukromých vlastnických práv: příklady z Austrálie). 
 
Přednáška bude vedena v anglickém jazyce a pro veřejnost bude volně 
přístupná. 
 
Kontakt: doc. Lenka Slavíková, Ph.D., lenka.slavikova@ujep.cz,  475 284 910 
 
Fotografie k volnému užití: prof. John Sheehan, prof. Thomas Hartman, archiv 
FSE 
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