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Text posudku: 

 

Hodnocená diplomová práce se na 111 stranách (zbytek tvoří povinné a vlastní přílohy) zabývá 

aktuální problematikou právní úpravy ochrany přírody a krajiny, a to konkrétně právní 

problematikou podmínek cestovního ruchu a sportu v národních parcích. Autorka si vybrala 

konkrétně nejstarší český z nich, Krkonošský národní park. Ve své diplomové práci pak 

provedla i srovnání s polskou právní úpravou, na vzorku polského Karkonoskego parku 

narodowego. Právní aspekty pohybu v národních parcích jsou v současné době velmi aktuální, 

jednak kvůli vývoji právní úpravy (zákon č.123/2017 Sb.), jednak k vývoji judikatury (nález 

ÚSsp.zn. Pl. ÚS 18/17 z 25.9.2018) a konečně proto, že se letos schvalují pro jednotlivé národní 

parky v ČR tzv. klidová území. Pozitivně tedy oceňuji aktuálnost tématu.  

 

Téma diplomové práce je středně náročné na teoretické znalosti z oblasti práva životního 

prostředí. Přestože existuje celá řada pramenů odborné literatury včetně komentářů k zákonu 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, využila autorka i příležitosti uvést vlastní názory 

a úvahy. Při tom využila svůj studijní pobyt v rámci programu Erasmus v Polsku, kde měla 

příležitost nastudovat i polskou právní literaturu a prameny práva, a kde konzultovala obsah 

s dr.Karolinou Karpus z Uniwerzytetu Mikolaje Kopernika.  

 

Samotný text diplomové práce je formálně rozdělen do úvodu, osmi věcných částí a závěru. 

Výklad velmi vhodně doplňují v přílohách autorčiny mapy znázorňující zónaci a klidová území 

KRNAP a KPN. Diplomová práce má logickou stavbu, se systémem jednotlivých kapitol 

souhlasím. Diplomantka jej se mnou konzultovala a rovněž se mnou konzultovala připomínky 

k textu jednotlivých kapitol. Autorka vedle analýzy české právní úpravy zařadila i kapitolu 7., 

o polském národním parku a právní úpravě regulace cestovního ruchu a sportu, přičemž 

v 8.kapitole provedla velmi pěknou komparaci. Tím dostává hodnocená diplomová práce 



potřebný zahraniční přesah. Ostatně v případě Krkonoš se toto přímo nabízelo a autorka se této 

úlohy zhostila se ctí. 

 

Na druhou stranu byla při tvorbě diplomové práce hodně samostatná. Autorka velmi často cituje 

z odborné literatury, a pracuje s judikaturou, ale také zaujímá svá stanoviska. Vybrané 

problémy konzultovala s odborníky z praxe. Právní ani věcné chyby jsem v podstatě 

nezaznamenal. Domnívám se, že diplomantka cíle diplomové práce splnila.   

 

Formální úprava diplomové práce splňuje standardy kladené na tento typ kvalifikační práce na 

Právnické fakultě UK. Text je rovněž na velmi pěkné jazykové úrovni, dobře se čte, úprava 

včetně členění textu je přehledná. Autorka pracovala často s odbornou literaturou, včetně 

polské, vyznačila všechny odkazy, poznámkový aparát je bohatý, literatura je citována 

v souladu s doporučenou citační normou. V přílohách jsou vyznačeny všechny povinné 

náležitosti dle Opatření děkana PFUK č.17/2017 pro tvorbu kvalifikačních prací.  

 

Závěrem: 

 

Diplomantka dle mého názoru prokázala schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, 

vybrat z nich to podstatné a provést samostatně deskripci, analýzu, syntézu a závěry. Velmi 

oceňuji kapitolu 7. o polském národním parku a kapitolu 8., kde autorka provedla komparaci 

právních úprav obou zemí. Práce má komplexní charakter a potřebný zahraniční přesah. Závěry 

představují vhodný základ pro diskuzi při ústní obhajobě. Diplomovou práci jednoznačně 

doporučuji k obhajobě, přičemž navrhuji klasifikační stupeň výborně, v závislosti na úrovni 

ústní obhajoby. 

 

Při obhajobě prosím, aby se diplomantka zabývala následujícími tématy: 

 

1) Má polská právní úprava obdobu českých klidových území? Jak je regulován pohyb 

mimo oficiálně značené cesty, lyžařské stezky a sjezdovky u tzv. freeridingu či 

snowboardingu? 

2) Zhodnoťte právní úpravu poplatků v obou národních parcích. Proč je situace na českém 

území odlišná? 

 

V Praze, dne  26.9.2019 
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