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Text posudku: 

Mgr. Ing. Barbora Křížová vypracovala a předložila k obhajobě dizertační práci na téma Právní 

úprava ochrany volně žijících živočichů. Jedná se o téma řazené v rámci zvláštní části práva 

životního prostředí. Autorka se zabývá tématem z oblasti jednoho z nejzávažnějších globálních 

environmentálních problémů, ztrátou biologické rozmanitosti. Celosvětový pokles biodiverzity 

se významně projevuje i v oblasti volně žijících živočichů. Nejen k těmto věcným 

souvislostem, ale i vzhledem k probíhajícím legislativním změnám v posledních letech 

považuji zvolené téma za aktuální a společensky i právně závažné.  

Hodnocená dizertační práce se zabývá ochranou volně žijících živočichů a její právní úpravou. 

Volně žijící živočichové jsou chráněni v rámci ochrany biodiverzity a ochrany přírody a krajiny, 

kterou v teorii práva životního prostředí dělíme na územní a druhovou, přičemž se předmětná 

dizertační práce věnuje hlavně té druhové. Vedle vysvětlení základních pojmů obsahuje práce 

tři hlavní části, které se postupně věnují právní úpravě na úrovni mezinárodní, unijní a 

vnitrostátní. To je jistě jeden z možných přístupů ke zpracování zvoleného tématu, vedle i 

jiných, jako např. zvolení předmětového kritéria umožňujícího vzájemnou komparaci všech tří 

úrovní, avšak autorkou zvolený přístup je možný, a proto jej respektuji, zejména proto, že vede 

ke splnění vytčených cílů. 

Přestože v úvodu práce doktorandka uvádí řadu literárních pramenů, správně konstatuje, že 

žádný se dosud zejména v české odborné literatuře nevěnoval tomuto tématu (právní úpravě 
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ochrany volně žijících živočichů) komplexněji. I to byla příležitost ke zpracování jí zvoleného 

tématu a zaujetí jejích stanovisek v rámci shrnutí a závěrů dizertační práce. 

Text dizertační práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru, dále anglicky a česky psaného 

abstraktu, klíčových slov, seznamu použitých zkratek a seznamu použitých zdrojů. Text tedy 

obsahuje všechny obligatorní náležitosti stanovené čl. 74 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia 

na PF UK.  

Hodnocená práce zahrnuje celkem 350 stran (tj. vlastní text této práce včetně poznámek pod 

čarou činí 299 stran, zbytek tvoří povinné přílohy dle Pravidel pro organizaci studia na PFUK), 

přičemž dizertační práce tedy splňuje minimální počet znaků vlastního textu práce, který 

stanoví Pravidla pro organizaci studia na PF UK (324.000 znaků) neboť činí 793244 znaků 

včetně mezer. Text dizertační práce je vybaven rozsáhlým poznámkovým aparátem (1142 

poznámek pod čarou). Všechny použité prameny byly vyznačeny v přílohách dizertační práce. 

Z formálního hlediska proto dizertační práce splňuje stanovené požadavky a nemám k ní žádné 

formální výhrady. 

Zvolené téma dizertační práce hodnotím jako náročné, neboť se jedná o téma, kde musela 

autorka nastudovat vedle právních norem a literatury z oboru i značnou část literatury z oblasti 

environmentální politiky a z oblasti přírodovědné, přičemž však využila i zkušenosti ze svého 

pracovního působení na Ministerstvu životního prostředí a zkušenosti ze studia nejen na 

Právnické fakultě UK, ale i na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě životního 

prostředí. Zejména zkušenosti z jejího působení ve státní správě se trochu snad „podepsaly“ na 

textu její dizertační práce, mám na mysli pečlivost, avšak i rozsáhlost zpracování deskripce, či 

„lpění“ na přílišných legislativních detailech, a to i při formulaci závěrů a návrhů de lege 

ferenda (což ale nemusí být na druhou stranu na škodu věci).  

V hodnocené dizertační práci je pozornost věnována hlavně právní úpravě druhové ochrany, 

nicméně územní ochrana je pro volně žijící živočichy rovněž klíčová, jelikož se zaměřuje na 

ochranu jejich přírodních stanovišť, a proto je v některých kapitolách zmíněna v potřebných 

souvislostech. V práci jsou použity metody, které jsou běžně využívané právní vědou. 

Deskriptivní metoda je využita hlavně při popisu jednotlivých mezinárodních, unijních i 

vnitrostátních pramenů práva, které tvoří jádro dizertační práce a poskytují kompletní vhled do 

problematiky, možná však autorka využívala tuto metodu až příliš. Komparativní metodou pak 

dochází ke srovnání jednotlivých právních pramenů, a to především české a unijní právní 

úpravy a jednotlivých českých právních předpisů mezi sebou. Pomocí analytické metody jsou 
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právní prameny všech tří úrovní rozebrány, čímž dochází k jejich pečlivému prostudování, 

zjištění vzájemných vazeb a poznání jejich podstatných rysů. V návaznosti na to byly autorkou 

za použití syntetické metody vytvořeny závěry a sepsány vlastní poznatky získané studiem 

platných právních předpisů a odborné literatury. Jelikož některé právní předpisy čeká v brzké 

budoucnosti novelizace, je v rámci návrhů de lege ferenda s využitím logické metody navrhnuto 

několik úprav, na které by mohla cílit tato a eventuálně i jiné budoucí novely v případě 

nevhodné právní úpravy.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) je značná, a tedy je 

výborným odrazovým můstkem k závěrům a doporučením de lege ferenda. Jednotlivé části 

dizertační práce na sebe logicky navazují, se systémem plně souhlasím. 

Hlavním cílem disertační práce Mgr. Ing. Barbory Křížové je komplexně popsat a podrobně 

analyzovat současnou právní úpravu včetně jejího aktuálního legislativního vývoje, a tím 

zpracovat ucelený soubor mezinárodních, unijních a českých právních předpisů v oblasti 

ochrany volně žijících živočichů. Dalším cílem je tuto právní úpravu zhodnotit a navrhnout její 

případné změny. Autorka v rámci své dizertační práce prokázala především výbornou znalost 

mezinárodního a evropského unijního práva, chválím také její práci s judikaturou a s literárními 

prameny. Dizertační práce je pečlivě zpracována bez překlepů či pravopisných chyb. 

Závěry dizertační práce na str. 273-299 považuji za původní, zajímavé a přínosné k naplnění 

cílů dizertační práce, přičemž se snaží odpovídat i na výzkumné otázky, které si autorka 

v úvodu práce položila. S mnoha z autorkou učiněných závěrů se mohu osobně ztotožnit.  

Doktorandka Mgr. Ing. Barbora Křížová na své dizertační práci pracovala samostatně; 

v průběhu psaní dizertační práce text se mnou průběžně a pravidelně konzultovala. Své 

připomínky jsem jí již v průběhu konzultací průběžně sděloval, proto k výslednému textu 

dizertační práce již další připomínky nemám, snad kromě jediné, kterou jsem však již rovněž 

autorce ještě před dokončením práce sdělil, že bych si představoval určitou komparaci 

s právními řády vybraných zahraničních zemí. Ale tato absence nikterak nemá vliv na 

výslednou kvalitu její odevzdané dizertační práce.  

Hodnocená dizertační práce byla podrobena kontrole antiplagiátorského systému Turnitin, 

který uvádí celkovou míru podobnosti 39 %, přičemž shoda s jednotlivými zdroji je vždy méně 

než 5 %, tj. text práce je původní a vyhovující předpisům o kontrole kvalifikačních prací.  

Pokud jde o publikační výstupy doktorandky, z dizertační práce Mgr. Ing. Barbory Křížové již 

byly publikovány nebo byly přijaty k publikaci některé části jakožto dílčí výstupy, přičemž 

potvrzení jsem předal na studijní oddělení PFUK. Nově v současné době byl přijat k publikaci 
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článek obsahující cíle a závěry její dizertační práce, a to do časopisu Acta Universitatis 

Carolinae Iuridica, který vyjde v 1.čtvrtletí příštího roku (č.1/2022).  

Závěrem tedy konstatuji, že cíle dizertační práce Mgr. Ing. Barbory Křížové byly dle mého 

názoru splněny. Předložená dizertační práce je svým pojetím původní, celým textem se prolínají 

autorčiny kritické myšlenky. Autorka tedy dle mého názoru prokázala schopnost samostatné 

tvůrčí vědecké práce. Text odpovídá formálním i obsahovým požadavkům, kladeným 

studijními a zkušebními předpisy PFUK na dizertační práce. Proto podle čl. 82 odst. 4 

Pravidel pro organizaci studia na PFUK dizertační práci Mgr. Ing. Barbory Křížové 

doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

V Roztokách, 29.11.2021    doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

        školitel 


