
Posudek vedoucí diplomové práce 

Diplomant: Štěpánka Bubeníková 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava ochrany dřevin. Práce je přehledně 

zpracována na 81 stranách v 6 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: srpen 2015 

Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les je v ČR explicitně 

upravena sice již od 1992. Přesto neustále dochází ke spíše drobným novelizacím v reakci na 

praktické problémy. Zásadní změnou je pak přijetí nového občanského zákoníku, který ovlivnil 

soukromoprávní ochranu. Z výše uvedených důvodů lze téma hodnotit jako aktuální. 

Náročnost tématu: Téma ochrany dřevin je velmi dobře zpracována v odborné literatuře a svým 

rozsahem se jedná o právní úpravu nikoliv rozsáhlou. K jeho obtížnosti přispívá jednak nezbytnost 

porozumět i jiným institutům ochrany přírody a krajiny a především nezbytnost orientovat se alespoň 

v základních obrysech i ve věcné podstatě celé problematiky. Téma proto hodnotím jako standardně 

obtížné. 

Hodnocení práce:  Diplomová práce má celkem 81 stran v 6 kapitolách doplněných o úvod, závěr a 

další povinné náležitosti. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je odpovídající požadavkům na 

zpracování práce, i přes jistou nedotaženost celé práce v této oblasti. Rozsah práce splňuje 

požadavky na diplomovou práci. Častými a správnými citacemi autorka prokazuje schopnost správné 

práce s odbornou literaturou. Práce svým rozsahem značně překračuje minimální povinný rozsah 

diplomové práce. Po formální stránce proto hodnotím práci velmi pozitivně.  

První z kapitol přináší exkurz do problematiky ochrany dřevin. Hned navazující kapitola se zabývá 

soukromoprávní ochranou dřevin (včetně otázky vlastnictví a problematiky sousedských práv). Třetí a 

čtvrtá kapitola, které jsou do značné míry těžištěm celé práce velmi pěkně a podrobně rozebírají 

veřejnoprávní ochranu dřevin rostoucích mimo les. Pátá kapitola se věnuje zvláštní ochraně dřevin a 

poslední kapitola se zabývá otázkou vztahu ochrany dřevin k ustanovením jiných zákonů.  

Autorka při zpracování práce velmi dobře pracuje s existující odbornou literaturou (včetně 

cizojazyčné) a judikaturou. Práce tedy poskytuje ucelený přehled a poměrně podrobný pohled na 

platnou úpravu ochrany dřevin včetně úvah o jejích možných změnách. Práce je proto podle mého 

názoru výtečnou analýzou současného právního stavu, rozšířenou o přesahy do judikatury, aplikační 

praxe i úvahy de lege ferenda. Autorka také (především v závěrech) uvádí vlastní právní argumentaci 

a vyslovuje svůj názor na řešení některých problémů. 

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 výborně až velmi dobře. 

 

 



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

otázek:  

1. Jaký je její názor na navrhovanou novelizaci stavebního zákona, podle které by mimo jiné nově byl 

souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les byl udělován závazným stanoviskem?  

2. Pokud by autorka uvažovala o rozšíření okruhu účastníků řízení o kácení dřevin i o jiné subjekty, o 

které subjekty by se jednalo? Z jakých důvodů?  

V Praze dne 14. 9. 2015 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


