Posudek oponenta diplomové práce

Pavla TISOVSKÁ:
Právná regulácia nepovodných druhov živočíchov a rastlín
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 74 stran je členěna (mimo úvodu a závěru) do sedmi
částí, které jsou většinou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a struktura diplomové
práce jsou systematické a logické. Práce podává velmi dobrý a ucelený přehled zvolené
problematiky. Diplomantka dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů,
literárních pramenů k právní a věcné problematice i webových pramenů, prokázala standardní
znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové
práce vybrala zajisté vysoce aktuální problematiku, kterou právní úprava nepůvodních druhů
živočichů a rostlin rozhodně představuje.
V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat jednotlivé
části platné mezinárodní, unijní a posléze pak zejména české právní úpravy. Bohužel zcela
chybí srovnání s některou zahraniční právní úpravou země, sousedící s Českou republikou,
alespoň se Slovenskem. Podařená je dle mého názoru část, která podává věcné souvislosti
problematik. Posuzovaná práce se snaží uceleně zpracovat zkoumanou látku a podává jak
přehled a utřídění jednotlivých právních institutů a problematik, tak i postižení problematiky
věcných biologických souvislostí. Diplomantka se v závěru snaží i o některé vlastní dílčí
úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. Práce je však velice popisnou.
Diplomová práce je po stránce právní, věcné a grafické na standardní úrovni. Jazykovou
stránku nejsem schopen hodnotit, protože nejsem rodilým mluvčím ve slovenštině. Ostatně si
myslím, že líška hrdzavá se píše i ve slovenštině s malým l, jako ostatní rodová jména.
Nepřesné jsou i odkazy pod čarou. Celkově ji hodnotím jako velmi dobrou. Doporučuji ji k
ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména otázkám:
1/ Do jaké míry platný zákon o myslivosti umožňuje účinně řešit přemnožené populace
nepůvodních druhů savců a ptáků?
2/ Základní rozdíly mezi českou a slovenskou právní úpravou této problematiky.
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