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Předmětem posudku je posouzení diplomové práce Mgr. Kateřiny Šichmanové z hlediska 

splnění kritérií rigorózní práce tedy posouzení toho, zda posuzovaná diplomová práce může 

být v rámci rigorózního řízení uznána za rigorózní práci v souladu s Opatřením děkana č. 

17/2017 o závěrečných pracích. Posuzovaná práce má celkem 115 stran, z toho 97 stran 

(263001 znaků včetně mezer) vlastního textu. Skládá se ze tří dále členěných kapitol a úvodu 

a závěru, seznamu pramenů, česky i anglicky psaného abstraktu, anglicky psaného shrnutí a 

seznamu zkratek. Práce tak splňuje formální požadavky kladené nejen na diplomovou práci, 

ale též na práci rigorózní.  

 

Aktuálnost a náročnost tématu: Téma lze považovat za náročné, neboť se jedná o komparaci 

nejen dvou odlišných právních úprav, ale do jisté míry i právních systémů. Téma práce je 

náročné na teoretické znalosti, a autorka se musela vypořádat se systémem izraelského práva 

a jeho veřejné správy. Řadu poznatků čerpala z cizojazyčné odborné literatury. Zvolené téma 

nebylo dosud v rámci kvalifikačních prací zpracováno. Navíc lze problematiku právní úpravy 

ochrany zvláště chráněných území považovat za stále aktuální a společensky citlivou (viz 

vzrušené debaty při jedné z posledních novelizací zákona o ochraně přírody a krajiny týkající 

se národních parků). Z výše uvedených důvodů hodnotím téma práce jako aktuální a vhodné 

též pro rigorózní práci. Text diplomové práce je plně aktuální. Téma práce „Právní úprava 

zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli“ spadá do 

tematického okruhu Práva životního prostředí, ze kterého se koná státní rigorózní zkouška. 

 

Jako diplomová práce bylo posuzované dílo obhájeno dne 28.06.2018 s hodnocením 

„výborně“. Předložený text se plně shoduje s obhájenou diplomovou prací. 

 

Hodnocení práce: 

Samotný text práce je formálně rozdělen do úvodu, tří kapitol a závěru. Práce je systematicky 

rozdělená na právní úpravu českou, izraelskou a srovnání obou právních úprav. Způsob 

zpracování práce svědčí o autorčině schopnosti samostatné tvůrčí práce. Autorka při 

zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace v problematice a zpracování 

komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Z textu práce je 

nepochybné, že autorka je velmi dobře obeznámena s platnou právní úpravou a je schopna 

její obsah interpretovat a popsat. Členění práce je přehledné a práce téměř neobsahuje 

překlepy či pravopisné chyby. Autorka prokazuje výbornou schopnost práce s odbornou 

literaturou, přičemž rozsah citací je až nadstandartní. Kladně hodnotím rovněž snahu o 

komplexní přístup a podrobné zpracování dané problematiky ve všech jejich aspektech 

(historie, vliv mezinárodní úpravy, nástroje ochrany, státní správa). Za stěžejní kapitoly 

považuji kapitolu třetí popisující izraelskou právní úpravu zvláště chráněných území a 

zejména pak návaznou kapitolu čtvrtou, která srovnává obě právní úpravy, a to v širokém 

okruhu aspektů. Na základě provedené analýzy a srovnání autorka formuluje i dílčí 

doporučení a možné zdroje vzájemné inspirace obou úprav. 

Dílčí výhradu mám snad jen k již neexistujícímu rozdělení správních deliktů na přestupky a 

jiné správní delikty (zmíněno na str. 35), které neodpovídá platné právní úpravě. Navíc když 



autorka v dalším odstavci zmiňuje nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

který toto rozlišování odstranil.   

 

Celkově práci hodnotím jako nadstandardně zpracovanou ve všech aspektech, zejména 

oceňuji komplexnost a pečlivost při zpracování a vysokou úroveň práce s literaturou, včetně 

širokého okruhu použitých pramenů, a to i cizojazyčných. Taktéž ke grafické, stylistické a 

jazykové stránce práce nemám žádné připomínky.  

 

Posuzovaná diplomová práce byla oceněna v soutěži studentských kvalifikačních prací o 

Cenu Josefa Vavrouška 2018, kde získala 1. místo.  

 

Závěr: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že posuzovaná diplomová práce splňuje 

po obsahové i formální stránce podmínky stanovené pro uznání diplomové práce za 

práci rigorózní stanovené v čl. 49 odst. 3 Opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných 

pracích, a proto ji doporučuji uznat jako rigorózní práci a doporučuji ji k ústní 

obhajobě.  

 

V rámci obhajoby navrhuji věnovat se zejména otázce postavení vlastníků (případně 

uživatelů) pozemků v rámci procesu vyhlašování zvláště chráněných území v české právní 

úpravě a v úpravě izraelské.  

V Praze dne 06.02.2019  

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

oponent 

 


