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PPoossuuddeekk  vveeddoouuccííhhoo  ddiipplloommoovvéé  pprrááccee  

  

Diplomant: Michaela Norman  
 

Téma a rozsah práce: A comparison of legal regulation of forest protection in the Czech 

Republic and Sweden 

Práce o celkovém rozsahu 126 stran se skládá ze sedmi částí věnovaných postupně věcnému 
úvodu do problematiky, pramenům právní úpravy, klasifikaci lesů, oblastem právní úpravy 
ochrany lesa, odpovědnosti v ochraně lesa a aktérům ochrany lesa. Sedmou část tvoří závěr. 
Práci doplňují předmluva, seznamy zkratek a použitých pramenů, anglické a české shrnutí a 
vybraná klíčová slova. Vzhledem k tomu, že je práce psána v angličtině, je české shrnutí 
zpracováno v rozsahu 17 stran. 
 

Datum odevzdání práce: 19. prosince 2011 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Ochrana lesa je – přes poměrně časté zpracování formou 
diplomové práce – bezpochyby aktuálním tématem, novost práce však spočívá především 
v komparativním přístupu, který autorka zvolila. Právní úprava ochrany lesa v České 
republice trpí mnoha nedostatky a srovnání s právní úpravou ve Švédsku, zemi známé 
vysokou mírou ochrany životního prostředí, je proto velmi zajímavé.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za relativně náročné. Právní úprava ochrany lesa 
v České republice není nová a její nedostatky jsou doktrínou pravidelně připomínány. Ani 
pochopení právní úpravy švédské nečiní zásadní problémy. Obtížnost tématu však spočívá ve 
zvoleném komparativním přístupu, který vyžaduje specifickou metodu zpracování a 
schopnost syntézy. Vyšší nároky na zpracování tématu vyplývají také ze skutečnosti, že je 
práce psána v angličtině, která není autorčiným rodným jazykem. 
 

Hodnocení práce: Předloženou práci hodnotím jako velmi kvalitní, a to jak po stránce 
formální, tak obsahové. Z důvodu zpracování v angličtině nejsem schopna fundovaně 
posoudit gramatiku a styl, jazyková úroveň práce je však velmi dobrá a výklad srozumitelný. 
Totéž platí i o českém shrnutí, byť je z něj místy zřejmé, že ani čeština není autorčiným 
rodným jazykem. Úprava práce a její grafické zpracování jsou na standardní úrovni, jedinou 
připomínku z hlediska formálního proto směřuji k seznamu použitých internetových zdrojů, 
kde bylo ve všech případech vhodné uvést, ke kterým institucím, resp. databázím, se 
vztahují. Z hlediska obsahového je třeba ocenit logickou strukturu práce a snahu o komplexní 
výklad: autorka neopomíjí žádný z podstatných aspektů problematiky, byť pochopení 
švédské právní úpravy může na některých místech činit obtíže pro čtenáře neznalého 
fungování švédské veřejné správy a struktury švédského právního řádu. Autorka také velmi 
dobře pracuje s poznámkami pod čarou, když jich využívá nejen k odkazům na použité 
zdroje, ale také k doplnění a rozvinutí výkladu. Autorka v práci prokazuje velmi dobrou 
orientaci v  právních předpisech obou zemí, schopnost analýzy a obecně práce s prameny, 
stejně jako schopnost následné syntézy nejvýznamnějších poznatků. Přestože je práce 
především popisem relevantních  právních úprav a chybí v ní jejich výraznější kritické 
hodnocení, považuji ji za zajímavý a přínosný příspěvek k tématu. 
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce 
splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a doporučuji ji 
k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně. 
 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala o vyjádření 
k následujícím tématům: 

1. Srovnání právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a možností jejího 
využití při ochraně lesa v České republice a ve Švédsku. 

2. V čem by dle autorčina názoru mohla být švédská právní úprava ochrany lesa inspirací 
pro právní úpravu českou? 
 

 
 
 

V Praze dne 16. ledna 2012 
 
 
 
 
 
 
 
             …………………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 
 
 
 
 
 


