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Mgr. Gabriela Kub ěnová: Právní nástroje ochrany lesa a jejich 
uplatňování v praxi 
 

Oponovaná rigorózní práce se v rozsahu 115 stran má zabývat podle názvu právní 
úpravou ochrany lesa. Tomu však neodpovídá její obsah. Vlastní text práce je členěn na 11 
částí. S tím souvisí hodnocení struktury předložené práce. Systém předložené rigorózní práce 
je poněkud zmatený a neuspořádaný. Text jakoby se rozpadal do několika samostatných 
oblastí právní problematiky a ne vždy souvisí s názvem práce. V první části (autorkou 
očíslovanou jako „I.“) je shrnutí právní úpravy ochrany lesa. Hned však je třeba upozornit, 
že ne vždy se zde pojednává o platné právní úpravě (rozhodně ne u mezinárodního a 
evropského práva). Tato část by zřejmě částečně obsahově odpovídala názvu práce.  

Pak ovšem jakoby následovala jiná práce. Autorka začíná od strany 26 číslovat 
jednotlivé kapitoly vzestupně od „1.“ A až do strany 46 ve dvou kapitolách v podstatě 
podává základní přehled o pramenech a právních pojmech téměř celého systému práva 
životního prostředí. S tématem práce, tak jak je nazvaná, to v podstatě nemá nic společného 
a text často připomíná poznámky studenta z přednášek či doslovné opisování paragrafů 
zákona.  
  A pak následuje jakoby třetí práce, která se opět věnuje právním nástrojům ochrany 
lesa, ovšem text je opět systematicky neuspořádaný, od zvláštních témat se přechází 
k obecným, obsahově se autorka pokouší o popis pouze některých nástrojů, převážně 
nástrojů odpovědnosti. Text celé práce na mě působí jako kompilát tří různých dílčích prací, 
navíc vypracovaných v různém časovém období (této úvaze napovídají i různá data, která 
autorka uvádí na str. 2 až 6). Tolik k systematice posuzované práce. 

Pokud jde o téma, jsem na rozpacích, protože, jak bylo již výše uvedeno, z obsahu 
práce není zcela jasné, o jakém tématu autorka vlastně píše. Pokud by nebyly v práci strany 
26 až 46, soudil bych, že práce zaměřením tématicky odpovídá jejímu názvu. Takto ale 
váhám. 

Pokud jde o způsob zpracování a metody vědecké práce, autorka se omezuje pouze 
na deskripci právní úpravy, o vědeckých metodách zde nemůže být ani řeč. Některé kapitoly 
jsou pouhým vytržením z kontextu právní úpravy, často jde jen o uvedení pojmů, hesel, a 
popis je zcela povrchní, často jednou větou!!. Kapitolu 8. autorkou nazvanou porovnávací (s 
dvěma německými státy) považuji za neuvěřitelnou, neboť jde o jednu (sic!) stránku!   

Práce postrádá úvod, kde by se dalo zjistit, jaké důvody vedly autorku k výběru 
tématu a co si kladla za cíl, resp. za hypotézy před zpracováním práce. Stejně tak chybí 
závěry, k čemu vlastně došla. Předložená kapitola 10. rozhodně závěry rigorózní práce 
nepředstavuje. Až na výjimky práce neobsahuje práci s judikaturou a vlastní autorčiny 
reflexe popisované právní úpravy a praxe. 

Pokud jde o právní stránku a aktuálnost zpracování, z kusých dokumentů a použité 
literatury, které autorka na závěr uvádí, soudím, že pracovala s literárními  prameny 
převážně deset let starými. Vůbec nezohlednila celou řadu aktuální odborné literatury. Pokud 
jde o právní úpravu, řada kapitol pojednává již o neplatném právu.  

Na vědeckou práci pouhých 16 (!) poznámek pod čarou je nejen nedostatečné, ale 
bylo by slabé i na pouhou semestrální magisterskou odbornou činnost, natožpak na práci 
rigorózní. Jazyková a grafická úroveň textu je velmi slabá, resp. nevyrovnaná. 

Předloženou práci ze všech výše uvedených důvodů proto nepovažuji za 
rigorózní práci a nedoporučuji ji k ústní obhajob ě. 
 
V Praze dne 10. srpna 2011                        Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
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