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Text posudku: 

 

Předložená disertační práce Mgr.Vojtěcha Bašného, LL.M., je vypracována na téma právní 

úpravy ochrany a trvale udržitelného užívání lesa, a to v kontextu nejen národního, ale 

především evropského a mezinárodního práva. Ochrana lesa a jeho funkcí prostřednictvím 

trvale udržitelného užívání představuje významnou oblast práva životního prostředí, které se 

na základě uznání významu lesů snaží nalézat vhodné a efektivní nástroje k zachování 

zdravého lesa a jeho přínosů i budoucím generacím. Zkoumání právních aspektů ochrany 

lesních ekosystémů je pro právní vědu významným tématem, které si zaslouží další 

pokračování. Doktorand v úvodu své disertační práce správně zmiňuje převážně české autory, 

kteří se této problematice - byť většinou dílčím způsobem - v minulosti věnovali. Mgr.Bašný 

na ně ve své disertační práci navazuje a snaží se především rozšířit pohled na danou oblast o 

evropskou a mezinárodní dimenzi, která dosud v české právní vědě byla tak trochu opomíjená. 

Jedná se dle mých znalostí - alespoň na Univerzitě Karlově - o první kvalifikační práci tohoto 

druhu, která se snaží komplexně nahlížet na ochranu a trvale udržitelné užívání lesa z pohledu 

práva v rovině evropské a mezinárodní.  

Oceňuji aktuálnost tématu, vzhledem k současným problémům s kůrovcovou kalamitou a 

suchem. Téma, které si autor vybral, je závažné a nosné, jak z pohledu environmentálního, 

společenského, tak i právního. Mgr.Bašný si za hlavní cíl práce zvolil podrobnou analýzu 

současné právní úpravy ochrany a trvale udržitelného užívání lesa a především identifikaci 

jejích slabých míst a nedostatků, zachycení aktuálního legislativního vývoje a navržení 

případných změn de lege ferenda. V textu práce zúročil i své zkušenosti v rámci pracovní 

pozice na Ministerstvu zemědělství či zahraničního studia LL.M. V průběhu psaní disertační 

práce se mnou často konzultoval. 

Hodnocená disertační práce je zpracována o délce 230 stran, zahrnuje 530594 znaků včetně 

mezer (vlastní text včetně poznámek pod čarou). Kontrola v rámci elektronického 



antiplagiátorského systému vyhodnotila míru shody pod 5%, což je v rámci pravidel naprosto 

vyhovující a přípustné. Jedná se tedy o práci originální a původní. 

Text disertační práce je systematicky a logicky rozčleněn do úvodu, čtyř nosných kapitol a 

závěru.  Za jádro považuji zejména kapitoly 2 a 3, věnované evropskému a mezinárodnímu 

právu a environmentální politice ve zvoleném tématu.  Autor sice kapitolu 3 nepojímá striktně 

jen jako právo EU, ale jeho pojetí mi přijde docela logické. Kapitola o české právní úpravě by 

si patrně zasloužila mnohem hlubší analýzu a důkladnější zpracování.  

V úvodu si autor stanovil podrobné cíle, dílčí výzkumné otázky a hypotézy, které pak v průběhu 

jednotlivých kapitol postupně s pomocí vědeckých metod analyzoval, aby pak na ně 

v samotném závěru odpovídal. Mám za to, že cíle disertační práce autor splnil. Doktorand se 

v dílčích shrnutích i v samotném závěru práce poměrně úspěšně pokusil o některé vlastní 

úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda.  

 Po formální stránce bych měl jen drobnou výtku, poznámky pod čarou měly být v souladu 

s platnou citační normou velikosti 10, nikoliv 12. Pozornost mohla být více zaměřena i na 

závěrečné korektury. 

Pokud jde o publikační výstupy, z disertační práce byly přijaty k publikaci některé části jakožto 

dílčí výstupy, a to v českém odborném periodickém tisku a cizojazyčné kolektivní monografii, 

potvrzení jsem předal na studijní oddělení PFUK. 

Závěr: 

Předloženou disertační práci hodnotím po stránce věcné i právní jako velmi zdařilou. Práce 

splňuje požadavky plynoucí z právních předpisů na takováto díla na PF UK kladené a proto ji 

podle čl.82 odst.4 Pravidel pro organizaci studia na PFUK doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

V Roztokách, dne 17.8.2018 

     Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

      školitel 

 

 

 


