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Oponentský posudek  

 

 

Štěpánka Bubeníková: Právní úprava ochrany dřevin 

 

Datum uzavření rukopisu: 28.8. 2015 

 

Diplomantka se v posuzované diplomové práci na 81 stranách (včetně povinných příloh) 

zaměřila na oblast zvláštní části práva životního prostředí, ochrany složek (právní úprava 

ochrany přírody a krajiny). Autorka konkrétně zpracovala problematiku právní úpravy 

ochrany dřevin, s důrazem na ochranu dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o středně  

náročné téma, kde je nutné se vyrovnat s nutností nastudovat vedle pramenů práva i určitý 

odborný základ z oblasti přírodních věd. Na druhou stranu zase je třeba konstatovat, že 

k tématu existuje množství odborné literatury. Práce je aktuální, jak vzhledem k vývoji právní 

úpravy, tak zejména k praktickým problémům.  

Samotný text diplomové práce je rozdělen do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Ve věcném 

úvodu vymezuje autorka základní pojmy a uvádí význam a funkci dřevin rostoucích mimo 

les. Přes šířeji vymezený název v titulu diplomové práce se v celém dalším textu diplomantka 

věnuje téměř výlučně právě problematice dřevin rostoucích mimo les.  

Jádrem diplomové práce jsou především kapitoly 2. až 4. Základním pramenem právní úpravy 

zvolené problematiky je zákon č.114/1992 Sb., který autorka správně rozebírá po institutech 

zejména části druhé (§ 7 – 9), přičemž nezapomíná ani na související paragrafy. V rovině 

soukromoprávní úpravy správně věnuje pozornost novému občanskému zákoníku, a to 

především problematice sousedských práv. Velmi pečlivá je pak analýza obecné ochrany 

dřevin rostoucích mimo les, a to jak z hlediska teorie, tak i praxe. Autorka uvádí zajímavé a 

kritické postřehy.  

Slabší pozornost pak autorka věnuje zvláštní ochraně dřevin rostoucích mimo les (v kap.5.). 

Zde je výklad oproti předchozím kapitolám stručnější, obecnější a popisnější. U památných 

stromů autorka přehlédla fakt, že památné stromy se v praxi vyhlašují i na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa. U kácení dřevin v rámci území NATURA 2000 se dopustila 

autorka zjednodušení, nejde jen o „stanovisko orgánu ochrany přírody“, mělo být upřesněno, 

že jde o proces předběžného hodnocení pro účely tzv.“naturového posuzování vlivů záměru“. 

V hodnocené diplomové práci jsem neobjevil rozbor aktuálních problémů okolo kácení dřevin 

rostoucích mimo les ve srovnání zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o dráhách. Jaký 

je jejich vzájemný poměr při řešení kácení v ochranném pásmu drah? Může například Česká 

inspekce životního prostředí vstupovat na pozemky tvořící ochranné pásmo železniční dráhy? 
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Závěry představují nejen shrnutí zásadních výsledků jednotlivých kapitol, ale jsou také 

odrazem vlastních názorů autorky, přičemž s většinou z nich se mohu v zásadě ztotožnit. Jistě 

představují vhodný základ pro diskuzi při ústní obhajobě. 

 Autorka prokázala schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, vybrat z nich to 

podstatné a provést deskripci a analýzu. Práce má relativně komplexní charakter, věcná a 

právní problematika je dobře vyvážená.  

Formální stránka diplomové práce je na standardní úrovni, autorka uvedla všechny povinné 

přílohy vyžadované příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě kvalifikačních prací. 

Odborná literatura je citována často, přehledně a správně, avšak na druhou stranu je třeba 

autorce vytknout, že některá monografická díla týkající se právní úpravy ochrany přírody a 

krajiny vynechala, případně u jiných (jako např. trestní právo hmotné) pracovala jen se 

starším vydáním. Autorka také mohla věnovat více pozornosti závěrečným grafickým a 

jazykovým korekturám. 

 

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) Diskutujte vztah úprav § 8 zákona č.114/1992 Sb. a § 10 zákona č.266/1994 Sb., o 

dráhách. 

2) Bylo by potřeba pro provedení kácení dřevin na veřejném prostranství nejprve provést 

biologické hodnocení podle § 67 zák.č.114/1992 Sb.? 

 

 

V Roztokách dne 10. září  2015    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

        oponent diplomové práce  


