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Kateřina ŠICHMANOVÁ:
Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České
republice a v Izraeli
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 115 stran je členěna (včetně úvodu a
závěru) do pěti částí, z nichž některé jsou pak dále děleny i na kapitoly a
podkapitoly. Členění a struktura diplomové práce jsou systematické a logické.
Práce podává výborný a ucelený přehled zvolené problematiky. Diplomantka dle
mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních
pramenů k právní a věcné problematice i webových pramenů (v jazyce českém i
anglickém - hebrejském), prokázala velmi dobré znalosti zkoumané látky i
celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybrala
velmi zajímavou a aktuální problematiku, kterou právní úprava zvláštní územní
ochrany přírody a krajiny v České republice a Izraeli rozhodně představuje. Toto
téma je na naší katedře zpracováváno vůbec poprvé.
V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat
jednotlivé části platné české a izraelské právní úpravy. Posuzovaná práce se
snaží komplexně zpracovat zkoumanou látku a podává jak přehled a utřídění
jednotlivých právních institutů a problematik, tak i postižení problematiky
věcných souvislostí. Základem práce je pak komparace (právní i věcná) obou
poměrně odlišných systémů. Diplomantka se v závěru práce snaží i o některé
vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. Práce je však místy
trochu popisnou.
Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, věcné a grafické na standardní
až mírně nadstandardní úrovni. Celkově ji hodnotím jako výbornou. Doporučuji
ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména otázkám:
1/ Vlivům forem vlastnictví a užívání pozemků (půdy) ve vztahu k jednotlivým
kategoriím zvláště chráněných území v ČR a ve Státu Izrael.
2/ Odlišnostem v přísnosti a podrobnosti právní úpravy ochrany národních parků
v obou srovnávaných zemích.
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