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 Předloženou práci Mgr. Gabriely Kuběnové nelze v žádném případě považovat za dílo, které 

by mohlo být považováno za rigorózní práci. Není jej možné považovat za odborné dílo vůbec, bez 

ohledu na to, jaký stupeň odborné právní kvalifikace by na jeho základě měl být získán. Předložený 

text trpí tak zásadními obsahovými i formálními nedostatky, že jej musím již v úvodu bez dalšího 

odmítnout. Nelze jej dokonce ani doporučit k přepracování, a pokud bude autorka usilovat o 

obhájení práce na zvolené téma i nadále, je v podstatě nezbytné napsat zcela novou práci. Na str. 2 

práce autorka děkuje doc. Drobníkovi za „laskavou a významnou pomoc při zpracování práce.“ 

Vzhledem k tomu, že doc. Drobník by nikdy nemohl souhlasit s odevzdáním takové práce k obhajobě, 

pochybuji, že mu byla k vyjádření vůbec předložena, byť jej autorka uvádí jako konzultanta. 

 Z největších nedostatků lze uvést následující: 

- Autorka opomněla zařadit úvod, ve kterém by představila cíle, obsah a metody práce. Ze 

samotného textu práce nelze cíle práce dovodit, obsah je zcela nejasný a jako metoda 

zpracování práce se jeví spojení jinde získaných textů různé úrovně do jednoho celku. Na 114 

stranách práce je uvedeno 16 (!) poznámek pod čarou. 

- Práce postrádá jakýkoliv systém. Autorka přeskakuje z jednoho tématu na druhé, z nichž řada 

nemá se zvoleným tématem příliš mnoho společného, byť se vždy jedná o problematiku 

z oblasti ochrany životního prostředí. Na úvodních patnácti stranách (kapitola I.) představuje 

přehled právní úpravy ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, aby 

v následujících kapitolách (tentokrát označených arabskými číslicemi 1 a 2) pojednala o 

vybraných oblastech ochrany životního prostředí. Následující kapitola (3.) je opět věnována 

problematice ochrany lesa s tím, že se v podstatě opakuje materie z kapitoly I. Další tři 

kapitoly (4. až 6) jsou věnovány problematice odpovědnosti (škoda, újma, trestněprávní 

odpovědnost). Ve všech třech případech je podaný výklad naprosto nesystematický, 

neaktuální (autorka např. rozebírá úpravu podle zákona č. 140/1961 Sb.; neaktuální právní 

předpisy jsou použity i na jiných místech práce např. stavební zákon, správní řád), autorka 

podává obecný výklad k základním pojmům (např. ekologická újma, přestupek apod.) a 

principům odpovědnosti namísto podrobného rozboru uplatnění jednotlivých institutů 

v oblasti ochrany lesa. Zcela nesrozumitelná je kapitola 7. nazvaná „Předmět právní ochrany“. 

Mimo to tato kapitola je zpracována v rozsahu 3 stran.      

- Práce má naprosto nepřijatelnou formální úpravu. Zarovnání textu, číslování kapitol, 

poznámky pod čarou, tabulky v textu, způsob citace právních předpisů, to vše je pojato 

naprosto nestandardním způsobem, který ještě více přispívá k již tak značné 

nesrozumitelnosti a nepřehlednosti textu. 

Rigorózní práci Mgr. Gabriely Kuběnové jednoznačně nedoporučuji k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 12. září 2011     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

oponent r.p.  

   


