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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

 

Hana Slaměníková:Práva a povinnosti vlastníka lesa  

Datum vypracování práce: 3.9.2014 

 

Posuzovaná diplomová práce se zabývá tématem z oblasti zvláštní části práva životního 

prostředí, ochrany složek, konkrétně úpravou lesního zákona a předpisů souvisejících, s tím, 

že si autorka zvolila jako ústřední téma práva a povinnosti vlastníka lesa. Je třeba pochválit 

autorku za výběr tohoto tématu, využila při jeho zpracování i osobní praktické zkušenosti 

v rámci výkonu vlastnictví k lesu. Téma je to neustále aktuální a společensky závažné, což 

dokazuje i v současné době probíhající novelizace postavení vlastníka lesů v zákoně o 

ochraně přírody a krajiny.   

 

Text diplomové práce je rozdělen do devíti částí včetně  úvodu a závěru. Autorka se nejprve 

věnuje stručně historii právní úpravy lesního hospodářství, dále pokračuje kategorizací lesů na 

území ČR dle platné právní úpravy, vymezuje celou řadu pojmů klíčových pro další výklad 

v rámci diplomové práce. V páté kapitole se zabývá vlastnictvím lesů z pohledu jednotlivých 

subjektů vlastnického práva. Jádro práce tvoří kapitoly 6. až 8., zabývající se právy a 

povinnostmi vlastníků lesa a odpovědností v ochraně lesa. Závěry pak odrážejí  nejen obsah 

jednotlivých kapitol, ale autorka se snaží i o kritické názory na platnou právní úpravu a její 

reflexi v praxi.  

Po formální stránce hodnotím práci na velmi dobré úrovni, autorka cituje použitou literaturu a 

judikáty často a správně, výklad doplňují i vlastní fotografické přílohy k tématu některých 

kapitol. Z použité literatury cituje především komentář k lesnímu zákonu Drobníka a 

Dvořáka, což je i vzhledem k nabídce odborné literatury k tématu logické, avšak poněkud 

jednostranné. 

Pokud jde o obsahovou stránku práce, nemám k ní zásadní výhrady, diplomantka text 

průběžně se mnou konzultovala a postupně zpracovala většinu mých připomínek. 

Hodnocená diplomová práce prokázala autorčinu schopnost seznámit se s prameny právní 

úpravy, nalézt příslušná fakta, tato utřídit a popsat a analyzovat. Práce má relativně komplexní 

charakter, i když popisovaná témata, jsou někdy poněkud povrchně či naopak zbytečně 

podrobně zpracovaná. Kapitoly o právech a povinnostech mohly být více přiblíženy na 

praktických případech, jiné kapitoly mohly být stručnější, sevřenější. Závěry mohly být 

komplexnější. 
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v 

Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením velmi dobře. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím otázkám: 

 

1) Jaké změny oproti dřívější právní úpravě přinesl nový občanský zákoník do praxe 

výkonu hospodaření vlastníkem lesa? 

2) Omezení výkonu vlastnického práva k lesům na území národních parků.  

 

 

 

V Roztokách, dne 22.10.  2014    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce  


