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Aktuálnost tématu, cíl a metody zpracování  

Problematika ochrany a udržitelného užívání lesa je velmi aktuální, přičemž analýza 

z pohledu práva se nesporně přínosná. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma 

„mnohovrstevnaté“, které lze zkoumat a analyzovat z různých zorných úhlů, lze v úvodu 

posouzení zaměření disertační práce uvítat snahu zpracovatele o komplexní rozbor právních 

vztahů při udržitelném užívání lesa a právních nástrojů ochrany lesa jak z pohledu 

mezinárodního, tak unijního i národního. Takto vymezený cíl práce je podle mne skutečně 

ambiciózní a postavil autora před velmi náročný úkol co do zvládnutí analýzy dané 

problematiky ve všech těchto tří rovinách ve srovnatelné kvalitě (co do pojetí, rozsahu a 

hloubky zkoumání). Analytickou a syntetickou metodu, jako stěžejní zvolené metody 

zpracování práce, autor při zpracování práce využívá, ne však vždy důsledně, neboť 

v některých pasážích práce je pro práci příznačná spíše popisnost bez hlubší analýzy.    

 

Struktura a obsah práce, připomínky k textu  

Systematicky autor svoji disertační práci rozdělil  - kromě úvodu a závěru – do 4 dále vnitřně 

člených kapitol. Celkový rozsah práce je 230 stran. 

 Úvod je přitom věnován nejen odůvodnění volby tématu práce, ale obsahuje též stanovení 

cíle práce, metod zpracování a vymezení „dílčích výzkumných otázek“ (s. 2-3). Ty co svého 

obsahu a označení - A až D s dalším vnitřním členěním u každého písmene -  korespondují 

obsahu kapitol 1 až 4. Základní zaměření kapitol 1 – 4 považuji za vhodně zvolené, neboť 

autor se nejprve správně zaměřuje na základní východiska ochrany a udržitelného užívání lesů 

(kapitola 1). Následně se dané problematice věnuje na úrovni mezinárodní (2. kapitola), na 

úrovni Evropské unie (3. kapitola) a konečně národní (4. kapitola).    

.      

Z hlediska vnitřního členění a tím i obsahového zaměření mám koncepční připomínku ke 

vztahu kapitoly l (základní východiska) ke kapitolám 2 – 4 (mezinárodní, unijní a národní 



úroveň zkoumané materie). Pozitivně hodnotím, že se autor v základních východiscích věnuje 

i principům mezinárodního práva životního prostředí ve vztahu k užívání lesů jako přírodního 

zdroje (přičemž nutno podotknout, že se věnuje pouze vybraným principům). Je škoda, že 

„linii principů práva životního prostředí“ ve vztahu k užívání lesů jako přírodního zdroje 

výslovně nezařazuje jako subkapitolu i na dalších úrovních. 

Z hlediska obsahového, jak co do práce se zdroji, tak co do hledání věcných i 

institucionálních  instrumentů buď přímo či zprostředkovaně využitelných pro  zajištění 

ochrany a udržitelného užívání lesů,  považuji za velmi solidně zpracované kapitoly 2. 

(mezinárodní úprava ochrany a udržitelného užívání lesů  a 3. (unijní úprava ochrany 

udržitelného užívání lesů). Obě dle mne představují původní a dosud takto přehledně 

nezpracovaný komplexní rozbor pramenů a dalších zdrojů obsahujících nástroje a prostředky 

k ochraně a udržitelnému užívání lesů, a to jak v časových, tak věcných souvislostech.  

Bohužel stejný závěr -  při respektování náročnosti cíle disertační  práce co do jejího věcného 

zaměření (k tomu viz již výše v posudku) -  nelze dle mne učinit ke kapitole 4., která se týká 

ochrany a udržitelného užívání lesů na národní úrovni, tj. v České republice (s. 141 – 180). 

Subkapitoly 4.1 až 4.2 jako východiskové svým zaměřením, koncepcí a kvalitou zpracování  

odpovídají dle mne požadavkům kladeným na disertační práce.  

Kapitoly 4.3 až 4.7, které na ně navazují a jejichž obsah směřuje k pojednání o roli „lesního 

práva“ jako celku a jeho jednotlivých – navíc vybraných – institutů a prostředků sehrávajících 

roli při zajišťování ochrany a udržitelného užívání lesů jsou mnohdy nepropracovány, na řadě 

míst trpí pouhou popisností a navíc na některých místech i nepřesnostmi.  

Aniž bych chtěla autorovi podsouvat „čím se měl zabývat“ a klást otázky „proč se tím 

nezabýval“ musím konstatovat, že v práci, která si klade za cíl analyzovat ochranu a 

udržitelné užívání lesů mimo jiné z pohledu národní (české) právní úpravy (při respektování 

vazeb na unijní a mezinárodní úroveň) postrádám (jmenovitě právě v rámci kapitoly 4) 

přehled pramenů právní úpravy, klasifikaci v úvahu přicházejících nástrojů a vymezení 

základních subjektů/aktérů. Bylo by pak plně akceptovatelné, pokud by si v rámci 

vymezeného cíle a obsahu práce autor vybral/soustředil se případně na analýzu pouze 

některých z nich.   Pokud tak neučinil, je pro mne nepochopitelné, proč např. zcela opomíjí 

v rámci vymezení pramenů (ani v textu práce, ani v závěrečném seznamu zdrojů) např. zákon 

č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve 

znění pozdějších předpisů s alespoň základním charakteristikou jejího významu a vztahu 

k lesnímu zákonu (z hlediska historickoprávního vývoje i ev. budoucího vývoje lesního práva 

v podobě autorem uváděné přípravy nového lesního zákona/resp. jeho případné novelizace a 

věcných vazeb ev. nové/novelizované úpravy na jiné právní předpisy, související s ochranou a 

udržitelným užíváním lesů. Stejně tak nerozumím tomu, proč ve vztahu k materii kapitoly 4.4 

(ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa), které správně autor zahrnuje mezi 

problémy související se zajištěním ochrany a udržitelného užívání lesů, absentuje zákon č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dále 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněním pozdějších 

předpisů.  

Řadu institutů kapitolách 4.3 – 4.7 autor  „představuje“  toliko na úrovni legálních definic a 

základních charakteristik bez hlubší analýzy. Jako příklad lze uvést pasáž disertační práce 



týkající se koncepčních nástrojů, jmenovitě lesních hospodářských plánů a lesních 

hospodářských osnov (s. 161 – 162), kde je navíc mj. (osobně připouštím, že nepřesnost 

považuji spíše za nedůslednost kontroly textu ze strany autora) na s. 162 zmatečná pasáž o 

lesních hospodářských osnovách, stejně tak materie obecného užívání lesů je popisná bez 

analýzy možných  problémů z hlediska právních prostředků ochrany lesa. 

Autor v subkapitolách 4.3 až č. 4.7  sice  cituje i odborné zdroje, nicméně někdy bez hlubšího 

zamyšlení příp. analýzy (např. s. 157 in fine a násl. na s. 158 názor týkající se odlišností 

postupu ochrany ZPF a pozemku určeného plnění funkcí lesa). Za deficit subkapitol 4.3 až 4.7 

považuji pouze ojedinělou práci s dostupnou judikaturou (exitující jak k materii lesních 

hospodářských plánů, tak k problematice ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, tak 

k institutu obecného užívání lesů).  

V závěru autor (s. 181 až 200) souhrnně odpovídá na jednotlivé dílčí výzkumné otázky 

vymezené v úvodu práce.  Připouštím, že tento autorem zvolený přístup je možný. Nicméně 

jsem přesvědčena, že by v práci úrovně disertační práce bylo vhodnější tyto odpovědi na dílčí 

výzkumné otázky systematicky zařadit vždy na závěr příslušné kapitoly (tj. na závěr kapitol  1 

–  4 ), které se týkají. A celkové závěry badatelského úsilí disertanta - korespondující jak 

obsahu odpovědí na dílčí otázky, tak vyúsťující v ev. potvrzení obecnějších hypotéz např. v 

podobě „základních“ otázek a formulování ev. závěrů de lege ferenda, zahrnout do vlastního 

závěru práce.  Po obsahové stránce však závěry, které jsou obsahem odpovědí na dílčí 

výzkumné otázky, považuji za vhodně formulované. Stejně tak se v základních směrech 

ztotožňuji s náměty autora na změny de lege ferenda.     

 

Jazyková a grafická úroveň 

 

Po jazykové a stylistické úrovni je práce na odpovídající úrovni. Míra překlepů je s ohledem 

na rozsah práce akceptovatelná. Práce s použitými zdroji včetně jejich citace odpovídá 

požadavkům kladeným na tento typ prací.  

 

Závěr 

Na základě výše uvedeného hodnocení jsem jako oponentka postavena před nelehký úkol, a to 

zhodnotit posuzovanou disertační práci jako celek.  Posuzovanou disertační práci co do její 

systematiky a odborné úrovně z hlediska propracovanosti a odborné úrovně jejích 

jednotlivých kapitol hodnotím jako nevyváženou. Jejím „nejslabším místem“ je -  jak co do 

systematiky, tak co do obsahu a hloubky analýzy i práce se zdroji -   kapitola č. 4 (s. 141 – 

180) věnovaná národní úrovni ochrany a udržitelného užívání lesů z pohledu práva. 

Přínosnost kapitol analyzujících mezinárodní a unijní úroveň (s. 26 – 140) této problematiky 

pro rozvoj oboru práva životního prostředí je naopak dle mne nesporná. Rovněž závěry autora 

(byť některé netradičně shrnuty do odpovědí na „dílčí výzkumné otázky“ až v závěru práce) a 

úvahy de lege ferenda považuji správné a inspirativní.   

 



Z výše uvedených důvodů vzdor tomu, že 4. kapitolu věnovanou národní úrovni ochrany a 

udržitelného užívání lesů z pohledu práva považuji za hraničně akceptovatelnou 

„posuzovanou disertační práci doporučuji   k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce“. 

 

V rámci obhajoby navrhuji, aby:  

1) autor reagoval  na  výše v posudku uvedené výhrady a připomínky;  

2) vymezil roli a vzájemné vztahy principů mezinárodního práva životního prostředí, 

unijního práva životního prostředí a českého práva životního prostředí při prosazování 

ochrany a udržitelného užívání lesů; 

3) specifikoval roli orgánů veřejné moci a jejich vztah k dalším subjektům zajišťujícím 

ochranu a udržitelné užívání lesů s důrazem na vztah k vlastníkům lesů;   

4) uvedl, jak se při zajišťování ochrany a udržitelného užívání lesa projevuje princip 

odbornosti; 

5) uvedl názor na efektivnost systém správněprávní a trestněprávní odpovědnosti ve 

vztahu k ochraně a udržitelnému hospodaření v lesích.  

 

V Brně dne 31. srpna 2018                                                      doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. 

 


