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Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 126 stran je členěna včetně úvodu a 

závěru do sedmi částí, z nichž některé jsou dále děleny na kapitoly a 

podkapitoly. Členění a struktura diplomové práce jsou systematické a logické. 

Práce podává podrobný přehled zvolené problematiky. Diplomantka dle mého 

názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních pramenů 

k věcné problematice a částečně i poznatků z praxe, prokázala velmi dobré 

znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí 

diplomové práce vybrala zajisté vysoce aktuální problematiku, kterou právní 

úprava ochrany lesa v ČR a  ve Švédsku rozhodně představuje. Pracovala zjevně 

s prameny v českém, anglickém a švédském jazyce. Celá práce je pak na 

základě povolení děkana fakulty a se souhlasem vedoucího katedry psána 

v anglickém jazyce. Jde o první práci psané v anglickém jazyce na naší katedře. 

 

V jednotlivých částech autorka zejména popisuje, srovnává a místy se snaží i 

komentovat jednotlivé části platné české a švédské právní úpravy. Posuzovaná 

práce velmi uceleně zpracovává zkoumanou látku a podává jak velmi dobrý 

přehled i utřídění jednotlivých institutů a problematik, tak zejména postižení 

problematiky věcného i historického vývoje. Diplomantka se v závěru snaží i o 

některé vlastní dílčí úvahy. Zapomenuto nebylo ani na vazby k jiným právní 

odvětvím (zejména právu občanskému, pozemkovému a trestnímu). Práce je 

místy poněkud popisnou, podává však na druhé straně poměrně ucelený přehled 

dané problematiky.  

 

Práce je psána poměrně velmi slušnou a srozumitelnou angličtinou, rozsáhlý 

český abstrakt však vykazuje jazykové chyby v českém jazyce, občas i 

slovakismy. Autorce, která zjevně ovládá český, slovenský, švédský a anglický 

jazyk, se však poněkud pletou pravidla, a to zejména pro užívání velkých či 

malých písmen v podstatných jménech -  např. názvech či nadpisech. 

  

Diplomová práce je po stránce právní, věcné i grafické na standardní úrovni. 

Celkově diplomovou práci hodnotím jako výbornou až velmi dobrou. 

Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména 

otázkám : 

 



1/ Bližšímu objasnění skutečnosti, že Švédské království - přes vysoký podíl 

lesů v soukromém vlastnictví - zajišťuje tak vysokou ochranu lesů, a to i ve 

vztahu k ochraně přírody.  

 

2/ Nové trestněprávní ochraně lesa z pohledu právnických osob v českém právu. 

 

 

V Praze dne 30. prosince 2011 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

oponent diplomové práce 
 

 

 

 

 

 

 


