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I. 
Výsledky práce (včetně komentáře o publikaci výsledků nebo jejich přijetí 

k publikaci a hodnocení, zda přináší nové poznatky)

Autorka si zvolila téma zaměřené velice široce, byť, jak sama uvádí, předmětem jejího zájmu 
jsou „pouze“ volně žijící živočichové, a to na úrovni mezinárodní, unijní i národní právní úpravy. 
Tomuto tématu byla v průběhu let věnována značná pozornost v celé řadě domácích i 
zahraničních publikací, které jen příkladmo autorka vyjmenovává na str. 4-5, a což dokládá i v 
seznamu použité literatury. Prameny v něm uvedené jsou mnohdy již neaktuální a autorka 
z nich vychází i přesto, že jsou k dispozici pozdější, aktualizovaná vydání (např. J.H.Jans: 
European Environmental Law z roku 2000 bylo aktualizováno již několikrát); některé novější 
publikace zásadního charakteru ve výčtu použitých pramenů chybí (např. Augustín García-
Ureta: EU Biodiversity Law: Wild Birds and Habitats Directives, Europa Law Publishing 2020 či 
Langlet and Mahmoudi: EU Environmental Law and Policy 2016). V každém případě však mezi 
uvedenými prameny postrádám jakýkoliv publikační výstup autorky, který by dokládal její 
publikační erudici. Bylo by proto vhodné, aby u obhajoby uvedla výsledky své dosavadní 
publikační činnosti (vedle populárně naučné statě Život na hranici říší neprávního charakteru).  
V některých případech se však jedná o prameny zaměřené na problematiku, která 
aktualizována nebyla a je vhodné jí věnovat pozornost a pokusit se o její rozpracování, které by 
bylo přínosné z hlediska nových poznatků. V tomto ohledu je škoda, že autorka nevěnovala 
větší pozornost zkoumání  dosavadního stavu poznání dané problematiky a nezaměřila svou 
práci jen na ty oblasti, ve kterých lze stav poznání posunout dál. Namísto toho si autorka klade 
za cíl komplexně popsat a podrobně analyzovat současnou právní úpravu ... a zpracovat tím 
ucelený soubor mezinárodních, unijních a českých předpisů v této oblasti. Striktně vzato, tento 
úkol je i při dvojnásobném rozsahu, kterého práce dosahuje, prakticky nesplnitelný. Proto mohu 
jen uvítat formulaci základních výzkumných otázek, na něž má dizertační práce odpovědět. 
Obrovská šíře tématu pak vedla nezbytně k tomu, že autorka namísto slíbené analýzy některé 
oblasti v zásadě jen zmiňuje, některé popisuje, zatímco některým se věnuje detailně. To ve 
svém důsledku vede k jisté nevyváženosti zpracování zvoleného tématu. Na druhé straně 
zmíněné detailnější pasáže hodnotím kladně, neboť právě tyto pasáže představují ony přínosné 
ostrůvky v oceánu deskriptivního textu. A i když bych danou problematiku uchopila zcela 
odlišně, nutno konstatovat, že se autorce podařilo předložit text komplexně pokrývající 
problematiku ochrany volně žijících živočichů a tím nakonec splnit svůj vytyčený cíl v podobě 
deskripce. Analytický přístup v rámci dané oblasti autorka uplatnila velmi omezeně, zejména ve 
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vztahu k vybraným dílčím otázkám, nicméně právě tyto pasáže patří k těm hodnotným 
z hlediska její vědecké práce.

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu

Vzhledem ke zprávám o stále se zmenšující biodiverzitě, o poklesu populací již chráněných 
vzácně se vyskytujících druhů živočichů i rostlin, ale i druhů hojně rozšířených, nelze dané téma 
vnímat jinak než jako aktuální. Přesto však postrádám práci s aktuálními prameny literatury a 
zejména konstruktivní a originální přístup autorky ke zpracování tématu, který by například 
poukázal na aktuální aplikační problémy a identifikoval mezery či nedostatky v platné právní 
úpravě, umožňující neustálé zhoršování stavu populací volně žijících živočichů, a to i přes 
existující rozsáhlý systém právní regulace. 
  

III. 
Struktura práce – zvolené metody zpracování

Musím být kritická i k převážně popisnému charakteru předmětné práce a k rozdělení tématu 
do samostatných bloků právní úpravy na mezinárodní, unijní a národní úrovni namísto volby 
předmětového kritéria, umožňujícího vyvážené vzájemné srovnání všech tří úrovní a vyvození 
konstruktivních závěrů. 
  

IV. 

Připomínky k textu

Předložená disertační práce je zpracována se zájmem a s velmi dobrou orientací v právní 
úpravě. Ocenit je třeba snahu autorky o komplexní uchopení a popsání dané problematiky, na 
druhé straně tento přístup snižuje vědeckou hodnotu předložené práce. Za jeden ze základních 
problémů považuji neochotu autorky se zamyslet nad důvody, proč je předmětná úprava málo 
efektivní, a v souvislosti s tím prozkoumat i její aplikaci ve vazbě na související právní úpravu 
průřezového charakteru. V důsledku zvoleného přístupu tak dochází k relativně povrchnímu 
poznání, z něhož lze vyvodit pouze povrchní závěry, jako že územní ochrana je stejně důležitá 
jako druhová, že právní úprava není komplexní (a proč by měla být?), že některé seznamy by 
se měly sjednotit či že jsou jisté odchylky v definicích v režimu různých právních předpisů  apod. 
Autorka se zcela přizpůsobuje současnému obecnému trendu řešení problémů v právní 
regulaci, kterým jsou zásadní změny právní úpravy, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, zda 
problémy nespočívají spíše v praktické aplikaci existujících pravidel a v jejich nedostatečném 
prosazování. Příkladem toho je její kritika na str. 275, označující systém zvláštní druhové 
ochrany za zastaralý, aniž by však zjistila konkrétní důvody a nabídla konkrétní nové efektivnější 
řešení. Nutno konstatovat, že překotnou novelizací právních předpisů dochází mnohdy ke 
zhoršení úrovně právní ochrany, neboť bezhlavé opouštění zažitých pravidel a postupného 
vývoje a návaznosti právní úpravy vede k dalším problémům v aplikační praxi a k nutnosti 
dalších novelizací s absencí pozitivního efektu na praktickou aplikaci. 
 
S některými názory a závěry autorky by bylo možné polemizovat a některé jsou nepodložené –  
například  na str. 288 autorka uvádí zcela obecné a v zásadě pozitivní hodnocení unijní úpravy, 
ačkoliv praktická aplikace a stav evropské přírody svědčí o opaku,  a ve vztahu k národní úpravě 
ČR, coby členského státu, pak zdůrazňuje, „že bylo dosaženo jen málo strategických cílů“. 
na str. 278 konstatuje, že u CITES se „dle mého názoru díky  jejím kontrolním mechanismům 
jedná o jednu z nejúčinnějších úmluv“ ačkoliv fungování kontrolních mechanismů této úmluvy 
není v práci vůbec předmětem analýzy, a to ani na jedné z úrovní práva.  
Na str. 278-9 si autorka protiřečí, když spojuje stěhovavé druhy, kterým hrozí zánik (uvedené 
v Příloze I.), s uzavíráním dohod  a memorand o  porozumění.     
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Str. 280  -    „I Evropské unii je vyčítáno, že  co se týče Bernské úmluvy, je Komise  aktivní 
výlučně jen v rámci toho, co bylo zahrnuto do naturových směrnic, a nepodává žalobu 
k prosazení ustanovení úmluvy , které nebylo transponováno do unijního práva“  -  jakou žalobu 
a proti komu má autorka na mysli?   Z jakého pramene  toto konstatování pochází? 
 
Str. 284 – i s dalšími  názory autorky by bylo možno polemizovat     (nezbytnost definice hnízda, 
nutnost ochrany biotopů obecně chráněných druhů, právní zakotvení červených seznamů 
apod.); 
 
Str. 285  - text uvedený na této straně  neodpovídá výzkumné otázce, pod kterou  je uveden; 
 
Str. 287  - nepřesně vztahuje nedotknutelnost obydlí  dle čl. 12 LZPS na  všechny prostory, 
v nichž  mají být zvířata držena odděleně;  
 
Str. 292 -  opomíná rozdíl mezi  silně a kriticky ohroženými druhem  dle § 300 TZ a zmatečně 
pojednává společně  o seznamech v režimu odlišných právních předpisů; 
 
Str. 294 -  opakující se popis   problémů s kormoránem namísto závěrů; 
 
Str. 29 - u CBD autorka uvádí, že „Možnost donucení  splnění závazků je velmi slabá, 
odpovědnost států je pouze politická a žádné sankce za nedodržení ustanovení neexistují.“ 
Jaké sankce má autorka na mysli, jaký smysl má toto konstatování a kam tím autorka míří? 
Jaký je rozdíl oproti jiným mezinárodním úmluvám? 
 
Str. 41 - nespecifikuje, jakým výkonným orgánem jsou vydávána povolení CITES; 
 
Str. 45 - chybí číselné označení zákona o obchodování s ohroženými druhy; 
 
Str. 53 - Dohody v rámci CMS mohou mít podobu „správního rozhodnutí“? - prosím vysvětlit; 
 
Str. 54-55 - text se opakuje; 
 
Str. 58 - autorka pojednává o přeshraničním pohybu živočichů - jaké má zařazení na seznam 
důsledky pro členské státy a proč se státy tomu brání? 
 
Str. 65 - odpověď „patrně ano“ na otázku, zda se zákazy podle čl. 6 Bernské úmluvy vztahují i 
na jednání občanů smluvních stran mimo území národní jurisdikce - proč bez odpovídající 
analýzy? 
 
Str. 74 - nepřesná formulace, že EU nebude v roce 2050 produkovat žádné emise skleníkových 
plynů. 
 
Str. 132 -133 samovolné rozšíření nelze regulovat právem - rozpor s definicí zavlečení, 
nesrozumitelná formulace „v důsledku lidského zákazu“. 
 
Str. 184 - chybí zmínka o subjektu , který bude hradit náklady na eradikaci již rozšířených 
invazních druhů; 
 
Str. 190 uprostřed - bez odpovídající analýzy; 
 
Str. 191 - pojednání o odpovědnosti velmi zjednodušené, autorka ignoruje materiální korektiv 
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Str. 205 - nevyvážené - chybí deliktní odpovědnost tak, jak je pojednáno v kap. 4.5.7 
 
Str. 217 - chybí odkazy na použité zdroje! 
 
Str. 264 - chybí vazba na ZCHÚ dle § 16 ZOPK aj. 
 
V kapitole věnované závěrům chybí odpověď na čtvrtou základní výzkumnou otázku „Odpovídá 
česká právní úprava  ochrany volně žijících živočichů praxi nebo je vhodné tuto právní úpravu 
novelizovat?“ K tomu je možné podotknout, že   vytyčené cíle práce k odpovědi na tuto otázku 
v zásadě nevedou,  takže existuje jistá diskrepance mezi  cíli a  touto důležitou výzkumnou 
otázkou, která zůstává nezodpovězena.

V. 
Jazyková a grafická úroveň

Předložená práce je členěna kromě úvodní a závěrečné kapitoly do čtyř  kapitol. I přes toto 
jednoduché členění práce má autorka na mnohých místech problémy zejména s vnitřní 
systematikou kapitol. 
 Po stránce jazykové je předložená práce zpracována čtivě, četnost gramatických chyb není 
nikterak významná.  Odkazování na předchozí text v odpovědích na výzkumné otázky a v při 
vyvozování závěrů považuji za nevhodný a neuspokojivý způsob, neboť přesná a jasná 
formulace závěrů je, resp. by měla být  vyvrcholením každé vědecké práce. 
 
  

VI. 
Otázky k obhajobě

1. Opakovaně autorka hodnotí možnost donucení splnění mezinárodních závazků jako slabou 
z důvodu, že neexistují sankce (s výjimkou CITES) za jejich porušení (viz str. 71). Nechť se  
autorka věnuje obecně způsobu prosazování závazků z mezinárodních úmluv  a povinností 
vyplývajících ze směrnic a nařízení EU a následně prosazování závazků vyplývajících z CITES. 
2. Na str.20 dole autorka uvádí čl. 3 CBD, jehož obsah je zároveň jedním ze základních principů 
mezinárodního práva veřejného. O jaký princip se jedná? Má závazný či nezávazný charakter? 
3. Předchozí souhlasy (Prior Informed Consent) v režimu CBD. 
4. Na str. 75 autorka popisuje Strategii EU v oblasti biodiversity. Co považuje za příčinu nezdaru  
v ochraně druhů? 
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VII. 
Předepsaná formulace závěrů:1 

Autor ve své disertační práci  

☒ prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

☐ neprokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

Práce 

☒ splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

☐ nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

V Brně dne 18.11.2021 

Podpis oponenta 

 

                                                   
1 Posudek, který neobsahuje předepsané explicitní závěry, nemůže být akceptován. 


