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Rigorózní práce  

 

Právní aspekty ochrany soustavy Natura 2000 v České republice, 

Rakouské republice a Spolkové republice Německo 
 

Předložená rigorózní práce o rozsahu 121 stran je členěna (mimo úvodu a 

závěru) do devíti částí, které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění 

a struktura práce jsou systematické a logické. Práce podává velmi dobrý přehled 

zvolené problematiky.  

 

Práce navazuje a do jisté míry i doplňuje na PF UK již v roce 2016 obhájenou 

diplomovou práci rigorozantky na téma „Právní úprava soustavy Natura 2000 

v ČR a SRN“. Tato rigorózní práce vznikla v rámci stipendijního programu 

Německé nadace pro životní prostředí během výzkumného pobytu 

v Drážďanech. 

 

Autorka dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů a 

literárních pramenů k věcné problematice, ale také s judikaturou a dalšími zdroji 

(zejména v německém, ale i anglickém jazyce) prokázala velmi dobré znalosti 

zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí 

rigorózní práce vybrala jistě aktuální problematiku, kterou právní aspekty 

ochrany soustavy Natura 2000 ve vybraných třech sousedících středoevropských 

zemích rozhodně představuje.  

 

Za vlastní základ práce považuji zejména části 3. až 7., kde se autorka postupně 

zabývá srovnáním právních problematik ochrany soustavy Natura 2000 vždy ve 

třech plánech (českém, rakouském a německém) a v jednotlivých fázích. Ostatní 

části práce jsou pak spíše jen věcným úvodem do problematiky Natura 2000 

v mezinárodním a evropském kontextu či otázkami souvisejícími. 

 

Rigorozantka se jak v dílčích shrnutích, tak zejména v samotném závěru práce 

poměrně úspěšně pokusila o některé vlastní úvahy a návrhy z pohledu de lege 

ferenda. Práce je sice občas trochu popisnou, ale cením si na druhé straně snahy 

autorky o komplexnost a utříděnost zkoumané materie.  

 

Předložená rigorózní práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na 

standardní úrovni. Celkově ji hodnotím jako původní a dosti zdařilé odborné 

dílo, které splňuje požadavky plynoucí z právních předpisů na takováto díla na 



PF UK kladené. Práci doporučuji k ústní obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu rigorózních prací. 

 

V jejím rámci se pak doporučuji zejména zaměřit na otázky: 

 

1. Zda a popřípadě jak se do právní úpravy ochrany soustavy Natura 2000 

promítá skutečnost, že je ČR státem unitárním, zatímco Rakousko i 

Německo jsou federacemi?! 

 

2. Možné inspirace plynoucí z právní úpravy rakouské či německé pro 

právní úpravu českou z pohledu de lege ferenda. 

 

 

V Káraném dne 1. srpna 2018 

 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

         pověřený akademický pracovník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


