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Předmětem posudku je posouzení disertační práce Mgr. Sabiny Falteiskové., Ph.D.  
z hlediska splnění kritérií rigorózní práce tedy posouzení toho, zda předložená disertační 
práce může být v rámci rigorózního řízení uznána za rigorózní práci v souladu s Opatřením 
děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích, konkrétně posouzení, zda splňuje kritéria článku 
50 odst. 3 tohoto opatření.  

Posuzovaná práce má celkem 188 stran, z toho 170 stran (416 730 znaků včetně mezer) 
vlastního textu. Skládá se z pěti dále členěných kapitol a nečíslovaného úvodu a závěru, 
seznamu pramenů, česky i anglicky psaného abstraktu a seznamu zkratek. Uvedena jsou klíčová 
slova v českém i anglickém jazyce. Práce tak splňuje formální požadavky kladené na disertační 
i rigorózní práci. K posouzení je předložena obhájená disertační práce, bez jakýchkoli dodatků. 
Po formální stránce tak posuzovaná práce splňuje kritérium minimálního rozsahu 
stanovené v čl. 50 odst. 3 písm. c) opatření děkana č. 17/2017. 

Téma disertační práce.  Téma disertační práce „Nakládání s půdou v českém a izraelském 
právu“ spadá do tematického okruhu Práva životního prostředí, ze kterého je konána stání 
rigorózní zkouška Zvolené téma disertační práce hodnotím jako velmi aktuální a vhodné pro 
zpracování na úrovni disertační i rigorózní práce, a to mimo jiné s přihlédnutím k souvisejícím 
problémům sucha a degradace půd v ČR a Izraeli. Téma práce taktéž splňuje kritérium 
náročnosti tématu kladené na rigorózní práci. Za velmi přínosný  považuji komparativní přístup 
ke zpracování tématu, který je doplněn převážně metodou deskriptivní a analyticko-
syntetickou. Konstatuji, že práce tak splňuje kritéria pro uznání za rigorózní práci 
uvedená v článku 50 odst. 3 písm. a) opatření děkana č. 17/2017.  

Jako disertační práce bylo posuzované dílo obhájeno dne 16. 9. 2019 s hodnocením 
„prospěla“. Předložený text se plně shoduje s obhájenou disertační prací. Text předložení 
práce vychází z právního stavu k 22. 7. 2019 a je plně aktuální. Práce tedy splňuje taktéž 
kritéria stanovená v čl. 50 odst. 3 písm. b),  d) a e) opatření děkana č. 17/2017. 

Hodnocení práce. Text práce zvolené téma zpracovává velmi komplexně s přesahy do 
věcných aspektů, historických souvislostí či ústavních aspektů. Taktéž vlastní problematika 
nakládání půdou je zpracována v širších souvislostech zahrnujících otázky evidence půdy či 
právní úpravy vlastnických a užívacích vztahů k půdě.  Posuzovaná práce představuje  kritický 
rozbor platné právní úpravy a to jak vnitrostátní, tak právní úpravy Izraele. Práce je logicky 
uspořádána do pěti vzájemně navazujících kapitol, které se postupně věnují vymezení půdy, 
zejména pak související terminologii a přístupu k právní úpravě, historickým aspektům tématu, 
zasazení problematiky nakládání s půdou do kontextu environmentálních problémů a 
přírodních podmínek v ČR a Izraeli. Následují dvě nejrozsáhlejší a stěžejné kapitoly, které se 
věnují problematice nakládání s půdou a právní ochraně půdy. V závěru práce jsou shrnuty 
nejdůležitější poznatky, zejména pak doporučení de lege ferenda plynoucí z provedené 
komparace. Autorka uvádí, v čem by mohla být inspirativní izraelská právní úprava nakládání 
s půdou pro právní úpravu ČR a naopak. Osobně se nemohu ztotožnit se některými závěry 
autorky, které hodnotí velmi pozitivně českou právní úpravu nakládání s půdou. Práci hodnotím 



jako přínosnou zejména v částech přibližujících právní úpravu Izraele a v komparačních 
částech, česká právní úprava je zachycena příliš popisným způsobem. Autorce se v práci  
podařilo dosáhnout v úvodu práce vytčeného cíle zmapovat právní úpravu nakládání s půdou 
v ČR a v Izraeli, porovnat dané právní přístupy a vyvodit z provedeného porovnání závěry 
de lege ferenda. Obsah práce a způsob zpracování práce svědčí autorčině schopnosti 
samostatné tvůrčí práce. Posuzovaná práce tak splňuje taktéž kritérium stanovené 
v čl.  50 odst. 3 písm. f). 

Ke grafické, stylistické a jazykové stránce práce nemám žádné připomínky. Práce 
s literaturou je na odpovídající úrovni, oceňuji práci s cizojazyčnou literaturou. Postrádám však 
využití soudní judikatury, které by bylo na místě zejména v částech týkajících se české právní 
úpravy.  

Posuzovaná disertační práce splňuje po obsahové i formální stránce všechny 
podmínky stanovené pro uznání disertační práce za rigorózní stanovené v čl. 50 odst. 3 
Opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích, a proto ji doporučuji uznat jako 
rigorózní práci.  

 

 

V Praze dne 1. června 2020     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 


