
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Milan Šimandl 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní ochrana dřevin jako krajinotvorného prvku. 

Práce je přehledně zpracována na 98 stranách ve 3 kapitolách doplněných o úvod, závěr, 

abstrakt a další povinné náležitosti. 

Datum odevzdání práce: únor 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Právní ochrana dřevin je v oblasti ochrany životního prostředí 

jednou z nejstarších úprav. V tématu práce se však nacházejí i nové prvky, a to pohled na 

dřeviny jako na krajinotvorný prvek nebo komparace se slovenskou úpravou. Téma je proto 

spíše nové. 

Náročnost tématu: Právní úprava ochrany dřevin je hojně zpracována v odborné literatuře. 

Navíc se jedná o poměrně stručnou úpravu, které až na jednotlivé přesahy do občanského 

práva, případně trestního práva, nevyžaduje analýzu vztahů mezi jednotlivými právními 

obory. Obdobně citovaná judikatura v oblasti ochrany dřevin je poměrně jednoznačná. Při 

zpracovaná práce nebylo nezbytné čerpat z cizojazyčných materiálů. Výhodou při zpracování 

práce je velké množství dostupné odborné literatury. Téma lze proto hodnotit jako spíše méně 

obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 98 stran ve 3 kapitolách doplněných o úvod, 

závěr, abstrakt, obrazové přílohy a další povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a 

logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je téměř bezchybná, práce neobsahuje 

téměř žádné překlepy, formátování je přehledné. Obdivuhodná je také grafická stránka příloh 

práce. Jisté výtky snad lze mít k citacím. Autor například na str. 13 své práce uvádí: „Dále 

hovoří o 60 haléřích pro rychtáře, místo původních 60 malých denárů (parvů). Nepochybně se 

ovšem jedná o stejnou hodnotu.“ Není přitom zřejmé, zda autor sám umí převádět haléře na 

parvy nebo se jedná o informaci získanou ze zdroje, který není řádně ocitován. Po formální 

stránce přesto hodnotím práci pozitivně. 

Obsahový záběr práce je i přes své užší zaměření velmi široký. Autor se úvodem zabývá 

vůbec historií ochrany dřevin, kde první odkazy nachází již v Bibli a nejrůznějších 

zvyklostech starověkých obyvatel. Nejdůležitější kapitolou je bezpochyby analýza platné 

právní úpravy v ochraně dřevin, ve které se autor podrobně věnuje zákonu o ochraně přírody a 

krajiny (režimy kácení dřevin, náhradní výsadba, významné krajinné prvky, památné stromy). 

V této kapitole autor analyzuje i rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a 

argumentuje k vlastnímu názoru o obligatorním ukládání náhradní výsadby. Zvláštní 

podkapitola je věnována stromům v okolí dopravních komunikací. Autor pak stručně 

představuje i ochranu dřevin v jednotlivých zákonech (vodní zákon, energetický zákon, zákon 

o drahách). Poslední podkapitola je věnována ochraně stromů v soukromém právu, především 

v novém občanském zákoníku. Samostatnou kapitolu autor věnuje komparaci právní úpravy 

v České republice a na Slovensku.   



Autora práce je nezbytné pochválit za pečlivé zpracování všech aspektů právní ochrany 

dřevin. Rozsah práce je však i její slabinou, když si autor ve své práci nestanovuje další cíle či 

otázky.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 

práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji 

k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborný až velmi dobrý. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení 

následujících otázek:  

1. Autor v práci na str. 28 zvažuje užití reparačního principu. Jak jej naplňuje ustanovení § 9 

odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny v praxi? 

2. Jaká je právní úprava řešení sousedských sporů působených dřevinami?  

V Praze dne 19. 3. 2016 
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