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Text posudku:
Hodnocená diplomová práce se na 115 stranách (včetně povinných příloh) zabývá velmi
aktuální problematikou právní úpravy územní ochrany přírody a krajiny. Jedná se o první
diplomovou práci na Univerzitě Karlově z oboru právo a právní věda, která se zabývá
komparací české a izraelské právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody. Čtenáři tak může
zprostředkovat v českém právním prostředí dosud neznámé reálie státu Izrael, ale i porovnat
obě právní úpravy. Právě Izrael svým přístupem k ochraně životního prostředí za širokého
uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje zejména při využívání přírodních zdrojů
může být České republice příkladem.
Téma diplomové práce je náročné na teoretické znalosti, diplomantka se musela vypořádat se
systémem izraelského práva a jeho veřejné správy. Řadu poznatků čerpala z cizojazyčné
(anglicky a hebrejsky psané) odborné literatury. Převládajícími metodami, ve vědecké práci
obvyklými, byla deskripce a komparace. Právě za komparaci bych chtěl autorku pochválit.
Kapitola č.4 představuje srovnání obou právních úprav, přičemž tento text považuji spolu
s kapitolou č.3 za to nejzajímavější z celé diplomové práce.
Samotný text diplomové práce je formálně rozdělen do úvodu, tří věcných kapitol a závěru.
Práce je systematicky rozdělená na právní úpravu českou, izraelskou a srovnání obou
právních úprav. Poslední kapitolu autorka pojala jako závěry a hodnocení, přičemž oceňuji
její kritické názory. Zajímavým dílčím závěrem, který jsem si z diplomové práce odnesl, je,
že de lege ferenda představuje spíše česká právní úprava v řadě nástrojů inspiraci pro
izraelskou.
Jsem přesvědčen a zároveň potěšen, že diplomantka náročné úkoly vládla a cíle diplomové
práce splnila. Oceňuji, že pracovala samostatně, pravidelně však se mnou konzultovala. Text
práce je původní, prošel kontrolním testem z hlediska plagiátorství bez problému.
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Diplomová práce má logickou stavbu, se systémem jednotlivých kapitol souhlasím. Již výše
jsem vyzdvihl kvalitu práce se zdroji včetně cizojazyčných, autorka citovala použité prameny
často a formálně správně, počet poznámek pod čarou je na poměry diplomové práce vysoce
nadstandartní.
Formální úprava diplomové práce splňuje standardy kladené na tento typ kvalifikační práce
na Právnické fakultě UK. Práce je přehledně členěná do dvou, maximálně tří úrovní. Text je
rovněž na velmi pěkné jazykové úrovni, dobře se čte, úprava včetně členění textu je
přehledná. Vysoce oceňuji, že odborné termíny jsou uvedeny nejen v angličtině, ale i
hebrejštině, včetně transkripce do latinky.
Kateřina Šichmanová dle mého názoru prokázala schopnost nastudovat prameny a odbornou
literaturu, vybrat z nich to podstatné a provést samostatně deskripci, analýzu, komparaci a
závěry. Práce má komplexní charakter, věcná a právní problematika je dobře vyvážená.
Závěry představují vhodný základ pro diskuzi při ústní obhajobě.
Při obhajobě prosím, aby se diplomantka zabývala následujícími tématy:
1)Porovnejte ekonomické nástroje ochrany přírody v Izraeli a ČR.
2) Porovnejte orgány státní správy v Izraeli a ČR, zabývající se ochranou přírody.
Závěrem:
Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, přičemž navrhuji klasifikační stupeň
výborně.
V Praze dne 21.6.2018
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
vedoucí DP
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