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Doktorská disertační práce  

 

Nakládání s půdou v českém a izraelském právu.  
 

 

Předložená doktorská disertační práce o rozsahu 188 stran (nově 416 730 znaků) 

je členěna (bez úvodu a závěru) do pěti částí, které jsou dále děleny na kapitoly 

a podkapitoly. Členění a struktura práce jsou systematické a logické. Práce 

podává velmi dobrý přehled zvolené problematiky.  

 

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

literárních pramenů k věcné i právní problematice, ale také s rozsáhlými 

elektronickými prameny (často v hebrejském či anglickém jazyce) prokázala 

výborné znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako 

téma svojí doktorské disertační práce vybrala jistě aktuální a pozoruhodnou 

problematiku, kterou nakládání s půdou, ať již dle českého nebo izraelského 

práva, rozhodně představuje. V práci jsou též zúročeny zkušenosti doktorandky 

z jejího studijního pobyt na Tel Aviv University. 

 

Za vlastní základ práce považuji zejména části 4. a 5. V těchto částech se 

doktorandka postupně zabývá hlavními soukromoprávními i veřejnoprávními 

otázkami ochrany půdy. Ostatní části práce jsou spíše právním, historickým a 

věcným úvodem do problematiky nakládání s půdou jako takovou a 

předpokladem pro celkovou komparaci.  

 

Doktorandka se v dílčích shrnutích i v samotném závěru práce poměrně úspěšně 

pokusila o některé vlastní úvahy a zjištění. Práce je sice občas trochu popisnou, 

ale cením si na druhé straně snahy autorky o systematičnost a utříděnost 

zkoumané materie. Práce nezahrnuje (ani nemůže) veškerou problematiku 

ochrany půdy, ale jen její hlavní vybrané a dle doktorandky stěžejní části.  

 

Předložená doktorská disertační práce je po stránce právní, věcné, jazykové i 

grafické na standardní úrovni. Celkově ji hodnotím jako původní a zdařilé 

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

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

obhajobu disertační práce. Pokud je mi známo je základ práce již převzat k 

publikaci do vědeckého časopisu České právo životního prostředí (č. 3/2019 – 

53).  



 

 

V Káraném dne 21. srpna 2019 

 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

                    školitel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


