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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Původní rigorozní práce Mgr. Jana Pečinky nebyla z rozhodnutí komise pro obhajoby 

rigorózních prací obhájena. Výhrady jsem měl v posudku k původní verzi jak k práci 

s judikaturou, tak s odbornou literaturou, tak k aktuálnosti právní úpravy. Nyní potvrzuji, že na 

rozdíl od původní předložené práce tato nová verze z roku 2020 je co do stavu právní úpravy a 

práce s judikaturou a s odbornou literaturou aktuální. Zvolené téma co do věcného i právního 

obsahu je v českém platném právu v současné době aktuální, rigorozant reflektuje i změny 

právní úpravy, provedené zákonem č.314/2019 Sb., které nabydou účinnosti v roce 2021.  

Zpracované téma je rigorozantem navíc obohaceno o právní úpravu na Slovensku (viz kapitola 

8.) a komparaci obou právních úprav.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

V rámci tématu se rigorozant musel vypořádat nejen s českým a evropským právním základem 

zvolené problematiky, ale musel nastudovat i právní úpravu na Slovensku, což snad nečiní 

problémy jazykové, avšak právní úprava je již po 27 letech od rozdělení federace v řadě případů 

odlišná. Rigorozant ve své práci využíval jednak odbornou literaturu, jednak i své vlastností 

znalosti a zkušenosti, neboť je aktivním myslivcem. Pokud jde o použité metody, autor využil při 

postupu zpracování své rigorozní práce metody obvyklé ve vědecké práci, tedy zejména 

deskripci, analýzu, syntézu a v případě srovnání obou právních řádů bývalé federace i 

komparaci. Kromě toho prováděl historický a jazykový výklad. Ze všeho pak formuloval závěry 

své rigorózní práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená rigorozní práce je formálě členěna do úvodu, osmi věcných kapitol a závěru. Vlastní 

text rigorozní práce činí 146 stran. Práci doplňují povinné přílohy dle Rigorozního řádu UK a 

PFUK. Autor se rozhodl popsat a analyzovat právní úpravu podmínek lovu zvířat v České 

republice a srovnat ji s úpravou na Slovensku. Neopomněl přitom se věnovat i úpravě v právu 

EU a mezinárodním právu, jakožto potřebnému základu zvolené problematiky. V jednotlivých 

kapitolách zároveň upozorňuje na nedostatky současné právní úpravy a navrhuje opatření k 

jejímu zlepšení. Návrhy na změnu legislativy jsou uvedeny zejména v rozsáhlém závěru práce na 

str.131-146. Na závěr každé z kapitol je umístěno její stručné shrnutí. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

 

Rigorozní práci Mgr.Jana Pečinky shledávám vyhovující, co do formální i obsahové stránky. 

Autor se poučil z chyb, které jsem mu vytýkal v původním posudku v roce 2017. Text práce se 

mnou ještě letos na jaře před odevzdáním několikrát konzultoval. Zpracovaný text odpovídá 

zamýšlenému záměru a cílům rigorozní práce. 



  

 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Rigorozant cíle vytýčené v úvodu hodnocené 

rigorozní práce dle mého názoru splnil. Toto 

konstatování opírám zejména o kapitolu Závěr na 

str.131 až 146. Dle mého názoru mohou závěry tam 

uvedené posloužit vhodně i jako podklad pro 

diskuzi při ústní obhajobě.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Rigorozant prokázal schopnost samostatné tvůrčí 

vědecké práce, vzhledem ke své profesi a 

odbornému zaměření pracoval při tvorbě textu 

rigorozní práce samostatně, ve finálních fázích se 

mnou opakovaně text konzultoval. Práce byla 

podrobena testu proti plagiátorství a byla v něm 

shledána jako původní. 

Logická stavba práce Předložená rigorozní práce má logickou stavbu, 

autor nejprve představil historický vývoj právní 

úpravy, poté přešel k základům právní úpravy 

vnitrostátního práva, kterou dnes představují také 

prameny mezinárodního a evropského unijního 

práva, aby se pak od kap.4. věnoval českému právu 

a v kapitole 8. ji doplnil úpravou slovenskou. 

Logicky postupuje při tvorbě textu od obecných ke 

zvláštním tématům, přičemž vhodně kombinuje 

věcnou i právní stránku, což se ostatně od práce 

zaměřené na zvolené téma i očekává. Text pak autor 

korunuje rozsáhlým závěrem na str.131-146, ve 

kterém formuluje i kritické názory a návrhy de lege 

ferenda. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práci s odbornou literaturou hodnotím jako velmi 

dobrou, zejména pokud jde o české právo (v případě 

slovenského se lze setkat s určitým deficitem 

zdrojů, neboť slovenští autoři se dané problematice 

nevěnují tolik jako v ČR). Oceňuji práci 

s judikaturou, zejména u té slovenské se rigorozant 

snažil výše zmíněný deficit slovenské odborné 

literatury nahradit. Použité zdroje řádně citoval 

v souladu s citační normou a uvedl je i v přílohách 

rigorozní práce. Autor zvlášť vyznačil v přílohách i 

použitou internetovou literaturu a judikaturu. 

Drobnou výtku mám k uvedení Listiny jako 

ústavního zákona, ta je sice součástí ústavního 

pořádku, ale nikoliv ve formě ústavního zákona. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza české právní úpravy byla provedena 

skutečně podrobně, autor má s tématem praktické 

zkušenosti, navíc navazoval i na téma své 

diplomové práce. Hloubce provedené analýzy 



  

odpovídají jeho závěry na str.131-146. Osobně se 

s nimi mohu ztotožnit. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Formální úprava byla provedena pečlivě, ke grafům 

a tabulkám se nevyjadřuji, to je pro hodnocení této 

práce bez významu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psaná čtivým jazykem, stylistická úroveň je 

dobrá, bez výrazných gramatických chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Rigorózní práci Mgr. Jana Pečinky „Právní úprava podmínek lovu zvířat“ doporučuji k ústní 

obhajobě před komisí pro obhajoby rigorózních prací. V rámci obhajoby bych prosil, zdy by se 

mohl rigorozant vyjádřit k následujícím dotazům: 

 

1) Porovnejte legislativní pravidla pro tvorbu honitby v ČR a na Slovensku a diskutujte 

jejich vhodnost z hlediska praxe výkonu práva myslivosti. 

 

2) Srovnejte právní úpravu pytláctví (správní odpovědnost, trestní odpovědnost) v ČR a na 

Slovensku. 

 

 

V Roztokách dne 17.11.2020                                        doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., v.r. 
_________________________ 

pověřený akademický pracovník 


