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 Autorka zvolila k bližšímu zkoumání vývoj ochrany lesa v českých 

zemích (píše hlavně o českém království) ve starších obdobích a téma sleduje až 

do poloviny 20. století. Lesy byly poškozovány hlavně lesním pychem, ale i 

necitlivým využíváním dřevní hmoty samotnými vlastníky a legálními uživateli. 

Autorka získala předkládané poznatky systematickým studiem pramenů, hlavně 

zemského práva, v nejnovějších etapách vývoje v početných speciálních 

zákonech. 

 Paralelně podle stejných časových úseků jako studuje t.zv. Lesní právo, 

předkládá přehled vývoje právní úpravy myslivosti. Ta je v představách 

veřejnosti často spojována s pytláctvím. Autorka má přehled o pramenech a 

využívá odbornou mysliveckou i lesnickou literaturu. Soustřeďuje se mimo jiné 

na ochranu lesů před radikálními a nekoncepčními zásahy a před ničením lesů 

pro získání přechodného ekonomického prospěchu na příklad v souvislosti 

s rozvojem nových průmyslových oborů, sklářství, železárny. 

 Na úvodní kapitolu navázala výkladem o organizaci úřadů, 

vykonávajících lesní správu ve starší době feudálního státu. Doprovází jej 

právněhistorickým přehledem nejstarších předpisů chránících les i upravujících 

myslivost. V epoše feudalismu pak dominuje podobně laděný výklad spadající 

do osvicenství. Ve shodě s historickou skutečností pak lesní a myslivecké 

zákonodárství v době po roce 1848 hodnotí jako vyspělou úpravu.  

 Jistým vybočením z jednotné koncepce výkladu o lesním a honebním 

právu je samostatná V. kapitola práce týkající se pozemkové reformy po vzniku 

ČSR. Mgr. Mašínová může u obhajoby vysvětlit důvody tohoto členění práce. 



 V počátcích právní regulace ochrany lesa autorka v pramenech českého 

práva rozvinutého feudalismu uvádí pozoruhodné úseky svědčící o dobově 

vysoké úrovni úsilí o zachování lesů. Pod vlivem obecně historické populární 

literatury místy nadbytečně připojuje charakteristiky právněhistorických 

pramenů které jsou v odborných kruzích dostatečně známé. Na druhé straně 

výňatky z nich jsou vhodnou dokumentací ochranářského lesního zákonodárství 

a myslivosti. Také je třeba přiznat, že některé, dnes již zapomenuté výrazy 

z prostředí lesního hospodářství – nárožné – dokreslují dobovou situaci na 

zkoumaném úseku využívání lesů i zájem pisatelky o studovanou látku.  

 K práci nemám zásadní připomínky. Autorka ovládá právněhistorickou 

metodu, doporučuji obhajobu. 
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