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Mgr. Pavla Bejčková si za téma své doktorské disertační práce vybrala 

problematiku trestněprávní ochrany životního prostředí. Jde o problematiku 

z mezinárodního, unijního  i národního (českého) právního pohledu nesporně 

stále vysoce aktuální.  

 

Disertační práce o rozsahu 224 stran je přehledně a velmi logicky rozčleněna do 

šesti částí (mimo úvodu a závěru), zpravidla dále dělených na kapitoly a 

podkapitoly. Postupně se zabývá trestněprávní ochranou životního prostředí a 

jeho složek či součástí z pohledů mezinárodních, evropských a závěrem pak 

zejména českých. Autorka též pracuje  s poměrně četnou judikaturou a 

webovými prameny. Rozsáhlá a bohatá je použitá česká  a částečně i zahraniční 

(anglická a německá) bibliografie. Práce je na velmi dobré jazykové i grafické 

úrovni.  Na některých místech je však trošku popisnou a  možná až příliš 

faktografickou. 

 

Zdařilé jsou dle mého názoru zejména části týkající se srovnání české právní 

úpravy s úpravami Německa,  Rakouska a Polska. Autorka se ve své práci 

zabývá zvolenou problematikou v celé její šíři a složitosti. Osvědčuje dle mého 

názoru své hlubší právní znalosti této materie. Práce se snaží být relativně 

komplexní a potvrzuje velmi dobrou právní orientaci doktorandky v celé 

problematice práva životního prostředí v návaznosti na ostatní právní systémy a 

odvětví (zejména právo trestní, správní, unijní i mezinárodní) i jiné vědní obory 

(zejména biologické). Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého 

výzkumného úsilí autorky v rámci doktorského studia na PF UK v Praze, ale i 

jejího výkonu profese úředníka Ministerstva životního prostředí ČR. 

  

Autorka se věnuje nejen popisu, ale zejména teoretické analýze a srovnání 

právních institutů  hmotněprávní úpravy (zejména jednotlivých skutkových 

podstat ve vztahu k primárním složkovým zákonům), které se snaží aktivně 

rozebírat a komentovat ve vzájemných souvislostech.  

  

Vlastní tvůrčí přístup autorky shledávám zejména v částech 4. a  6., kde se 

věnuje rozboru, srovnáním, úvahám a komentářům (včetně postojů de lege 

ferenda) k vybraným právním  i věcným problémům. Pozoruhodným je zejména 

samotný závěr, v němž jsou naznačeny některé nálezy i cesty možného řešení. 



 

Autorka musela pracovat s velkým množstvím pramenů, a to zejména v českém, 

ale i v anglickém a německém jazyce, což se příznivě odrazilo na celkové 

konečné podobě díla. Vysoce pak hodnotím a cením si rozsáhlých tabulkových 

příloh,  které autorka dle dostupných údajů ze statistik čtyř sousedících zemí 

samostatně vypracovala a utřídila. Konečně z jejich údajů a celkového 

porovnání vychází i v samotném textu. 

 

Celkově hodnotím uvedenou disertační práci jako zdařilé  vědecké dílo, které je 

přínosem na poli poznání v oblasti práva životního prostředí. Doktorandka dle 

mého názoru dostatečně osvědčila své schopnosti teoretické práce a studia, 

včetně práce s vědeckou literaturou, ale též způsobilost tyto propojovat a 

interpretovat ve spojení se svými poznatky z právní a legislativní praxe na MŽP 

ČR. Mgr. Pavla Bejčková ve svojí doktorské disertační práci prokázala svoji 

odbornou způsobilost tak, jak to vyžadují české právní předpisy pro udělení 

titulu Ph.D. Práci celkově hodnotím jako standardní a doporučuji její ústní 

obhajobu.  

 

V rámci ústní obhajoby se doporučuji zaměřit zejména na otázku rozsahu a 

obsahu trestněprávní odpovědnosti právnických  osob na úseku ochrany 

životního prostředí, a to jak z pohledu de lege lata, tak i de lege ferenda. 

 

 

V Praze dne 26. května 2015 

 

 

                          Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. (školitel) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


