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Datum uzavření rukopisu/odevzdání práce: únor 2016 

 

Autorka se v hodnocené rigorozní práci o rozsahu 152 stran (plus povinné přílohy) zaměřila 

na téma z oblasti zvláštní části práva životního prostředí, a sice na právní úpravu ochrany 

přírody a krajiny. Konkrétně zpracovala problematiku právní úpravy ochrany velkoplošných 

chráněných přírodních území podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále 

provedla popis a rozbor britské právní úpravy a její srovnání s českou úpravou. Jedná se podle 

mých znalostí o první zpracování britsko-české komparace na úseku ochrany přírody a krajiny 

na katedře práva životního prostředí PFUK v Praze. Autorka si vybrala náročné téma, kde je 

nutné se vyrovnat s nutností nastudovat vedle pramenů práva a doktrinární literatury i určitý 

odborný základ z oblasti anglického (britského) práva. Práce přináší zajímavý pohled na 

srovnání kontinentálního a anglosaského právního systému. 

 

Téma je vzhledem k obsahu stále aktuální. Česká republika se nachází v jedné ze závěrečných 

fází projednávání velké novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která se dotkne zejména 

právní úpravy národních parků.    

Samotný text hodnocené práce je rozdělen do pěti kapitol, doplněných o úvod a závěr. Po 

stránce systematické je posuzovaná rigorozní práce členěna logicky a  přehledně.  

 

V úvodní kapitole se autorka zabývá formami ochrany přírody a jejím historickým vývojem. 

Následující kapitoly popisují právní úpravu na mezinárodní a evropské unijní úrovni. 

Evropská úprava je doplněna i o relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie v oblasti 

směrnic o ptácích a o stanovištích. Je to logické, neboť v této oblasti již v minulosti vynesl 

několikrát Soudní dvůr rozsudek proti Velké Británii. Lze z nich proto čerpat i inspiraci při 

řešení problémů české právní úpravy a reality ochrany přírody a krajiny.   
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Jádrem hodnocené rigorozní práce jsou pak kapitoly o vnitrostátní úpravě velkoplošných 

zvláště chráněných území v právních řádech  České republiky a Velké Británie. Autorka 

v nich zúročila schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, vybrat z nich to 

podstatné a provést samostatně deskripci a analýzu, v závěrečných částech práce i určité 

srovnání, byť to mohlo být provedeno mnohem důkladněji. To je asi jediná zásadnější 

výhrada z mé strany.  

Práce má relativně komplexní charakter, věcná a právní problematika je dobře vyvážená. 

Oceňuji samostatné úvahy autorky. Mohou sloužit jako základ pro ústní obhajobu. Z hlediska 

obsahového hodnotím předloženou práci velmi kladně. 

 

Formální stránka hodnocené rigorozní práce  je na kvalitní úrovni. Grafická úprava práce i 

jazyková a stylistická úroveň je velmi solidní. Autorka často a přehledně cituje použitou 

literaturu. 

 

 

Závěr a doporučení k obhajobě: 

 

Oponovaná práce prokázala autorčinu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti 

ze zpracovávané tématiky. Oponovaná 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. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím problémům: 

 

1) Porovnejte britskou a českou právní úpravu velkoplošných zvláště chráněných území. 

Existuje nějaký právní institut či nástroj britské právní úpravy, který byste doporučila 

pro případnou novelizaci českých právních předpisů? 

2) Diskutujte právní úpravu pohybu v rámci území národních parků podle zákona 

č.114/1992 Sb. de lege lata a de lege ferenda. 

 

 

V Roztokách dne 20. března  2016    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

                    školitel  


