
Posudek školitele 

 

Mgr. BcA. Tereza FABŠÍKOVÁ:  

 
Doktorská disertační práce  

 

Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí  
 

Předložená doktorská disertační práce o rozsahu 257 stran je členěna (mimo 

úvodu a závěru) do pěti hlavních částí, které jsou dále děleny na kapitoly a 

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

podává výborný a ucelený přehled zvolené problematiky.  

 

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

literárních pramenů k právní problematice, ale také s rozsáhlou judikaturou a 

dalšími zdroji (často v anglickém jazyce) prokázala výborné znalosti zkoumané 

látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí doktorské 

disertační práce vybrala jistě nadmíru aktuální problematiku, kterou 

trestněprávní ochrana životního prostředí rozhodně představuje.  

 

Za vlastní jádro práce považuji části třetí, čtvrtou a zejména pak pátou. První a 

druhá část jsou pak obecnějším úvodem do problematiky ekologicko - právní  

odpovědnosti a environmentální kriminality v jejich širších souvislostech, který 

velmi vhodně celou zkoumanou materii doplňuje. 

 

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

úspěšně pokusila o některé vlastní úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. 

Práce je sice místy trošku popisnou, ale cením si na druhé straně snahy autorky 

o maximální komplexnost a utříděnost zkoumané materie, což se jí vcelku daří.  

 

Jediný podnětem z mé strany, pokud jde o českou právní úpravu, je, že mohlo 

být poněkud více pracováno se statistickými údaji a praktickými výstupy 

v českém trestním právu. To je však spíše námět pro další autorčin výzkum a 

vědecké směřování. 

 

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

grafické na nadstandardní úrovni. Celkově ji hodnotím jako původní a velmi 

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. 

 



Vzhledem k tomu, že autorka prakticky po celou dobu bádala a zpracovávala 

svoji disertační práci v rámci svého zapojení do výzkumného programu UK 

Progres Q 16 „Environmentální výzkum“, bylo by velmi vhodné a žádoucí vydat 

(po případném zohlednění připomínek oponentů) tuto práci knižně jako 

samostatnou monografii, a to formou samostatného dílčího výstupu. Tento 

záměr bych osobně velmi uvítal, doporučoval a podpořil.  
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