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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Byť se jedná o poměrně tradiční téma práce, činí jak vývoj právní úpravy, tak aktuální věcné 
a společenské aspekty, téma práce velmi aktuální.  Práce tuto aktuálnost reflektuje. Reaguje 
jak na aktuální problémové otázky právní úpravy např. ve vztahu k problému přemnožení 
spárkaté zvěře, tak na legislativní vývoj (včetně platných, ale dosud neúčinných změn 
v právní úpravě zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti provedených zákonem č. 314/2019 
Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.) 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
Téma práce hodnotím jako středně náročné. Na jednu stranu se jedná o poměrně ucelené 
téma soustředěné do menšího množství právních předpisů práva životního prostředí a práva 
zemědělského (zejména se jedná o zákon o myslivosti a zákon o rybářství), na stranu druhou 
zpracování tématu musí reflektovat celou řadu aktuálních problémů souvisejících se 
zvolenou problematikou. Zároveň zpracování tématu vyžaduje zohlednění také poměrně 
rozsáhlé soudní judikatury a unijní a mezinárodní východiska právní úpravy. K náročnosti 
tématu přispívá také stručná komparace provedená v 8. kapitole práce.  
Vedle metody deskripce a v malé míře též komparativní metody, převažuje analyticko-
syntetická metody, která je pro zpracování tématu zvolena vhodně.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

Posuzovaná rigorózní práce se skládá vedle nečíslovaného úvodu a závěru z osmi dále 
členěných kapitol, jsou použity 3 úrovně členění. Práci dále doplňuje seznam pramenů a 
česky a anglicky psaný abstrakt s uvedením klíčových slov. Po úvodu se práce nejprve 
věnuje obecnějším aspektům tématu (historie právní úpravy, unijní a mezinárodní 
východiska právní úpravy, obecné otázky právní úpravy), následují dvě stěžejní kapitoly 5 
a 6 věnované analýze právní úpravy podmínek lovu v zákoně o myslivosti a v zákoně o 
rybářství. Samostatně jsou v kapitole 7 rozebrány související otázky deliktní odpovědnosti. 
Osmá kapitola práci vhodně doplňuje. Stručně přibližuje právní úpravu na Slovensku a 
obsahuje stručnou komparaci. Členění práce tak v převážné části práce sleduje logiku od 
obecného ke zvláštnímu. 

 
4. Vyjádření k práci 

Posuzovaná práce je přepracovanou verzí rigorózní práce Mgr. Jana Pečinka neobhájená dne 
31. 10. 2017.  Práce je přepracována na základě výhrad uplatněných v posudcích a v rámci 
obhajoby. Jedná se o podstatně přepracovanou práci jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska 
obsahu. Oproti původní práci, v níž v naprosté většině převažovala deskripce právní úpravy 
s minimálním využitím odborné literatury, je nyní předložená práce zpracována na zcela 
odlišné úrovní. Autor prokázal schopnost samostatné a tvůrčí vědecké práce, cením si jeho 
schopnosti pojmenovávat problémy a analyzovat jejich příčiny a to nejen právní, ale i věcné. 
Zároveň práce obsahuje řadu úvah autora ohledně možných řešení. Taktéž práce 



  

s literaturou, která byla u původní práce shledána jako nedostatečná, je na úrovni dostačující 
pro rigorózní práci. Množství i výběr pramenů je odpovídající. Vhodně je ve větší míře 
využívána též soudní judikatura.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Jako cíl práce si autor v úvodu vytknul vedle 
deskripce právní úpravy zejména její kritickou 
analýzu s upozorněním na nedostatky právní úpravy 
a s návrhy na jejich odstranění de lege ferenda. 
Tento cíl práce rigorozant naplnil napříč celou prací, 
výstižně jsou však nedostatky právní úpravy s návrhy 
na řešení de lege ferenda shrnuty v závěru práce.  
 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Rigorozant v práci prokázal schopnost samostatné 
tvůrčí práce včetně schopnosti kritické analýzy.  
O samostatném zpracování práce svědčí podle mého 
názoru také zázemí rigorozanta, který se sám aktivně 
myslivosti dlouhodobě věnuje. O zájmu o zvolenou 
problematiku svědčí mimo jiné i téma jeho 
diplomové práce, na kterou rigorózní práce částečně 
navazuje. Použité prameny jsou řádně citovány. 
Práce byla podrobena testu proti plagiátorství  a byla 
v něm shledána jako původní (v SIS je dostupný 
protokol kontroly - turnitin). 
 

Logická stavba práce Zvolenou systematiku práce považuji, jak bylo výše 
uvedeno, za logickou, jednotlivé kapitoly na sebe 
vzájemně navazují a propojují práci v logický celek, 
přičemž téma práce je zpracováno komplexně. Ke 
zvolené stavbě práce nemám žádné výhrady.  
 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Nedostatečná práce s literaturou byla jedním 
z důvodů neobhájení původní práce a vrácení práce 
autorovi k přepracování. Mohu konstatovat, že 
v přepracované posuzované práci již je reflektována 
literatura v dostatečné míře. Oceňuji větší množství 
používané a citované soudní judikatury.  Použité 
prameny jsou řádně citovány.  
 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

K tomuto aspektu jsem se podrobně vyjádřila výše 
v bodu 4. Na tomto místě konstatuji, že hloubka 
provedené analýzy je ve vztahu k tématu plně 
odpovídající a oceňuji jí. Práce upozorňuje na řadu 
problémů, pojmenovává jejich příčiny a obsahuje 
úvahy autora ohledně možných řešení.  
  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po grafické stránce je práce zpracována přehledně, na 
standardní úrovni. Drobnou výhradu mám 
k nejednotnosti používání mezer mezi odstavci (ve 



  

většině textů mezery používány nejsou, místy však 
ano).  
 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na standardní 
úrovni, byť práce není prosta drobných překlepů a 
jazykových nepřesností.  
 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou a splňující kritéria na rigorózní práci. 
V rámci obhajoby doporučuji, aby se rigorozant věnoval následujícím otázkám:  
1) V práci se věnujete problému s přemnoženou spárkatou zvěří, mezi příčinami uvádíte 

nedostatečnou kontrolní činnost i některé nedostatky právní úpravy, přičemž z práce 
plyne, že příčin majících původ nejen v právní úpravě a v jejím  řádném vymáhání je 
celá řada. V rámci obhajoby shrňte příčiny tohoto problému a také možná řešení de lege 
ferenda. Uveďte také, zda se při řešení tohoto problému lze inspirovat v zahraniční 
právní úpravě.  
 

2) Věnujte se limitům lovu plynoucím z právní úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny, 
a to nejen z právní úpravy druhové ochrany.  

 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Posuzovanou práci hodnotím jako splňující 
kritéria kladená na rigorózní práci a jako 
takovou ji doporučuji k obhajobě.  
 

 
 
V Praze dne 21. listopadu 2020 
 

 
JUDr. Martina Franková, PhD. 

______________________ 
oponent/oponentka 


