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Aktuálnost zpracovávaného tématu, cíl disertační práce 

  
     Téma disertační práce lze považovat za velmi aktuální, a to zejména ohledem na 

pokračující úbytek biodiversity a s tím související snahu o rozšiřování právní ochrany 

volně žijících živočichů a rostlin (nejnověji oblast boje proti invazivním nepůvodním 

druhům), a to jak na úrovní mezinárodní a unijní, tak také na úrovni vnitrostátní. Zvolená 

problematika tak má význam nejen v rovině doktrinální, ale i v rovině analýzy nadnárodní 

i národní právní úpravy a aplikační praxe s důrazem na zhodnocení její efektivnosti. 

Autorka si v úvodu práce stanovila základní cíle rozdělené do několika okruhů, ke kterým 

přidala několik dalších dílčích otázek v rámci mezinárodní, unijní a vnitrostátní úpravy.  

Otázky zaměřené na komplexnost stávající úpravy, na soulad české úpravy s úpravou 

unijní či dostatečnost úpravy ve vztahu k praxi považuji za podnětné. Naopak některé cíle 

považuji za nadbytečně detailní (např. hledání nelogismů v seznamech živočichů dle 

různých předpisů nepovažuji za vhodný cíl pro práci na úrovni disertační práce, byť by 

byl jen dílčím). Co se týká metod zpracování, využívá autorka při zpracování své práce 

metodu deskripce (místy bohužel výrazně převažující), syntézy a analýzy a též metodu 

logickou a komparativní. 

   

Struktura a obsah práce 

  

     Předložená disertační práce (celkový rozsah 350 stran, z toho 300 vlastního textu) je 



svým rozsahem nadstandartní a je rozdělena (kromě úvodu a závěru) do čtyř dále vnitřně 

logicky strukturovaných kapitol. Autorka postupuje od řešení pojmových otázek (1. 

kapitola) k analýze jednotlivých úrovní ochrany volně žijících živočichů od mezinárodní 

(2. kapitola), přes unijní (3. kapitola) až po vnitrostátní (4. kapitola). Součástí každé 

kapitoly je poměrně detailní rozbor všech relevantních neprávních (koncepce) a zejména 

pak právních pramenů dotýkajících se dané oblasti. Disertantka tedy zvolila strukturu 

práce primárně podle pramenů, čemuž odpovídá i členění jednotlivých podkapitol. Kladně 

hodnotím, že autorka své dílčí závěry přehledně shrnuje v závěru jednotlivých kapitol.  

 

Jazyková a formální úroveň  

 

     Posuzovaná práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační 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 detailně obeznámena s danou problematikou a je schopna 

své poznatky popsat a interpretovat. Práce je pečlivě zpracována bez překlepů či 

pravopisných chyb. Stylisticky je práce na kvalitní úrovni, ve svých závěrech je autorka 

formulačně přesná a srozumitelná. Disertantka pracuje s poměrně bohatou judikaturou, 

kterou vhodně začleňuje v rámci jednotlivých okruhů řešené materie. Rovněž práce se 

zdroji včetně cizojazyčných je na odpovídající úrovni. Veškeré takto použité prameny jsou 

řádně citovány v poznámkovém aparátu a v závěrečném seznamu použitých zdrojů.  

 

 

Vyjádření k práci 

 

      V práci bohužel až příliš převažuje metoda deskripce, s čímž souvisí i výrazný 

„nadbytečný“ rozsah práce. Poměrně dlouhé citace a přepisy ustanovení z jednotlivých 

pramenů mezinárodních, unijních i vnitrostátních (včetně koncepčních dokumentů) 

výrazně snižují čtivost a dynamiku textu a současně nic nepřináší. Dle mého názoru 

autorka měla být schopna odlišit, co je skutečně nutno takto rozsáhle citovat a co stačí 

toliko zmínit s odkazem na příslušný předpis či jiný pramen. Práce tak místy působí jako 

detailní „inventura“ stávající úpravy. Na druhé straně na práci hodnotím kladně snahu 

autorky o komplexní přístup k dané problematice. Navzdory popisnosti prolíná prací 

neutuchající snaha disertantky po analýze směřující k formulování kritických a 

odůvodněných závěrů. I přes uvedené výtky se autorce podařilo vytvořit dílo, které se do 

určité míry snaží aktuálně navázat na poměrně četné odborné výstupy (monografické, 

časopisecké) věnované dané problematice. S dílčími závěry disertantky lze v zásadě 

souhlasit, včetně návrhů de lege ferenda, jedná se však o návrhy menších změn někdy 

spíše „technického“ rázu, byť s nezpochybnitelným dopadem pro praxi (již zmíněné 

„přesuny“ v seznamech druhů). Je naopak škoda, že se disertantka více nevěnovala 

obecnějším výzvám pro ochranu biodiverzity, jakými jsou např. Zelená dohoda pro 

Evropu (o srovnání s úpravou v zahraničí ani nemluvě). 

 

 



Konkrétní připomínky a podněty 

  

- Na str. 42 je nastíněna otázka konfliktu při „nadpočetnosti“ populací druhů 

zařazených v rámci CITES a snahy některých zemí o jejich komerční využití 

(např. problém přemnožených slonů v některých afrických rezervacích). Jak 

by dle autorky měl být tento problém řešen? 

- Je dle autorky potřebný samostatný zákon o botanických zahradách (zmíněno 

na str. 113), a to i s ohledem na závazek k ochraně biologické rozmanitosti ex 

situ dle Úmluvy o biologické rozmanitosti? 

- Na str. 119 je zmíněn postup doporučený IUCN pro případ trvalého uzavření 

zoologického zahrady. Měl by být (případně v jaké podobě) tento postup přijat 

do legislativní úpravy na úrovni EU a v rámci české právní úpravy? 

- Autorka zmiňuje (str. 140), že seznam invazivních nepůvodních druhů na 

úrovni EU je nedostatečný. S tím lze v obecné rovině souhlasit. Jak ale 

reagovat v případě druhů, které se šíří v důsledku změny klimatických 

podmínek na našem území přirozeně (zejména z jihovýchodní Evropy – šakal 

obecný, někteří bezobratlí apod.). Měla by česká právní úprava nějak 

odpovědět na takovéto šíření nepůvodních druhů, a to i ve smyslu jejich 

ochrany (např. zařazením mezi zvláště chráněné druhy)?  

 

Závěr  

 

Posuzovaná disertační práce Ing. Mgr. Barbory Křížové, i přes výše uvedené výtky, 

odpovídá požadavkům kladeným na disertační práce z oboru právo životního prostředí. 

Autorka jejím zpracováním prokázala schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce a 

naplnila cíle, které si v úvodu stanovila. 

Předloženou disertační práci Ing. Mgr. Barbory Křížové proto v souladu s čl. 82 Pravidel 

pro organizaci studia na PF UK doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. 

 

K ústní obhajobě navrhuji, aby se autorka věnovala těmto otázkám: 

 

1) Podněty a otázky výše. 

2) Jaká potenciální rizika pro ochranu volně žijících živočichů spatřuje disertantka 

v sílícím trendu zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie?  

 

V Ostravě 05.11.2021                                                          

                                                                                           

                                                                                                 JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 


