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Diplomová práce je zpracována v celkovém rozsahu 95 stran, z toho 78 stran vlastního textu
(dle čestného prohlášení autorky 154 704 znaků). Kromě úvodu a závěru je výklad členěn do
dvanácti částí věnovaných postupně vymezení základních pojmů, ústavním východiskům
tématu, značení oblastí s omezením pohybu a pobytu, pobytu v přírodě přes noc, pohybu a
pobytu osob v lese, na zemědělských pozemcích, na vodách, v jeskyních a ve zvláště
chráněných územích, chování k živočichům žijícím a rostlinám rostoucím ve volné přírodě a
vybraným sankcím. Práci doplňují seznam použitých zdrojů, tři přílohy a povinné součásti
práce (abstrakty, klíčová slova).
Datum odevzdání práce: 5. září 2018
Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma není aktuální či nové ve smyslu jeho dřívější
neexistence či bezvýznamnosti, je však velmi zajímavé a přínosné z pohledu praxe. Veřejnost
užívá přírodu každodenně, zpravidla bez hlubší znalosti právních souvislostí, některé dílčí
otázky jsou přitom poměrně významné a řada z nich není právní úpravou uspokojivě
vyřešena.
Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. Náročnost vyplývá z ne zcela
snadné uchopitelnosti tématu (autorka nezkoumá existující jasně vymezené právní instituty,
ale právní souvislosti širokého, neprávního pojmu „trávení času ve volné přírodě“)
a skutečnosti, že řadu dílčích otázek platná právní úprava neřeší a nevěnuje se jim hlouběji
ani odborná právní literatura. Na druhu stranu se jedná o téma, které se svým rozsahem
omezuje v zásadě na několik vnitrostátních právních předpisů a jehož podstatná část nečiní
z hlediska pochopení zásadní problémy.
Hodnocení práce: Předloženou diplomovou práci hodnotím jako kvalitní, je z ní zřejmý
autorčin blízký vztah k tématu (autorka je aktivní skautskou vedoucí) a poctivý přístup k jeho
zpracování. Z hlediska formálního nemám k práci připomínky. Je psána srozumitelným
stylem, objevuje se v ní jen málo pravopisných chyb a překlepů (upozorňuji pouze na
nedokončenou větu na str. 77: „Kromě lesní stráže, která to k výkonu své funkce díky
obecnému užívání lesů nepotřebuje, též mohou ostatní stráže vstupovat v souvislosti s
plněním svých povinností.“), odkazy na použité zdroje jsou úplné a formálně správné.
Grafická úprava práce je standardní. Chválím používání zkrácených odkazů u opakovaných
odkazů na tytéž zdroje (škoda, že je autorka nepoužívá i u opakovaných odkazů na tytéž
právní předpisy, tuto nejednotnost jí však lze odpustit). Co se týká struktury práce, je
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přehledná a srozumitelná, chybí jí však prvek syntézy, který by jednotlivá dílčí témata
propojil do větších celků. Autorka usiluje o přehlednost a komplexnost výkladu, snaha o
postihnutí všech aspektů problematiky však práci spíše škodí, neboť nutně vede k velké
popisnosti, v některých kapitolách zcela bez vědeckého přesahu (viz zejména část dvanáctá
věnovaná vybraným sankcím). Co se týká samotného obsahu práce, kromě již uvedené velké
popisnosti výkladu k němu nemám zásadní připomínky. Autorka usiluje o zodpovězení všech
dílčích otázek tématu a některé kapitoly jsou v tomto směru velmi zajímavé (viz např.
kapitoly věnované pobytu v přírodě přes noc či analýza problematiky lesních cest na str. 25 a
násl.). Práce tak naplňuje cíl, který si autorka vytyčila v úvodu, totiž „popsat deskriptivní
metodou platnou právní úpravu postihující různé situace, na které mohou narazit osoby při
pohybu a pobytu v české přírodě“ (str. 5).
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
1.

2.

Na str. 35 autorka uvádí, že v případě delších pobytů na zemědělských pozemcích,
zvláště pak různých druhů táboření, jsou naprosto běžné smlouvy dle občanského práva.
Jaké smluvní typy jsou v takových případech zpravidla využívány a je vlastník při jejich
uzavírání nějakým způsobem omezen?
Role veřejných stráží při usměrňování chování osob při pohybu a pobytu v přírodě.

V Praze dne 21. září 2018

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
vedoucí diplomové práce
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