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Hodnocená diplomová práce se na 90 stranách (vlastní text má 78 stran, zbytek tvoří povinné 

přílohy) zabývá tématem z oblasti pomezí práva životního prostředí a práva zemědělského, a 

sice právní úpravou vývoje a perspektivy právní úpravy výkonu myslivosti na území ČR. Jedná 

se o aktuální téma, vzhledem k nedávnému přijetí novely zákona o myslivosti v souvislosti 

s projednáváním adaptace evropských právních předpisů v oblasti prevence a regulace 

invazních nepůvodních druhů či změnového zákona k novému stavebnímu zákonu. Vybrané 

téma je zároveň  i společensky závažné a právně zajímavé. Téma diplomové práce je středně 

náročné na teoretické znalosti z oblasti práva životního prostředí, když jádrem je zákon o 

myslivosti, ale daná materie je velmi úzce provázána i s jinými zákony, zejména zákonem o 

ochraně přírody a krajiny, zákonem o lesích, atd. Téma je však náročné i na znalosti ze 

správního a trestního práva.  Na druhou stranu k danému tématu existuje množství odborné 

literatury, včetně komentářů k zákonům. To ovšem nevylučuje i autorovy vlastní názory, které 

v textu diplomové práce rovněž nalezneme, a to zejména, pokud jde o perspektivy myslivecké 

legislativy. 

 

Pokud jde o formální a systematické členění diplomové práce, text autor člení do úvodu, čtyř 

věcných kapitol, a dále závěru. V úvodu diplomant krátce vysvětlil strukturu a cíle své 

diplomové práce. Za cíl své práce si autor stanovil popsat a vyhodnotit vývoj právní úpravy, 

zhodnotit současný stav právní úpravy, poukázat na její nedostatky, analyzovat judikaturu a 

zejména poukázat na možné perspektivy a dále předložit úvahy de lege ferenda, pokud jde o 

změny v myslivecké legislativě. Cíle to nejsou nikterak malé, ale soudím, že se jich diplomant 

ve své diplomové práci zhostil se ctí.  

 

V první kapitole připomněl legislativní historii práva myslivosti na našem území. V druhé 

kapitole shrnul prameny platné právní úpravy, v klasickém členění mezinárodní, evropské a 

vnitrostátní právo. Trochu mě mrzí, že některé výklady, pokud jde třeba o prameny 

evropského unijního práva, jsou poněkud stručné, a ne vždy jdou k jádru věci. 

 



 

Jádrem diplomové práce je kapitola třetí, analyzující zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti a 

související právní předpisy (prováděcí předpisy k zákonu a zákony z oblasti deliktní 

odpovědnosti). Zde se trochu projevuje nevyváženost, výklady k zákonu o myslivosti jsou 

velmi pěkné a argumentačně fundované, naopak u deliktní odpovědnosti mohl být výklad 

přesnější. Čtvrtá kapitola představuje autorův názor na perspektivy myslivecké legislativy, 

včetně plánovaných a přijatých (či nepřijatých) novel zákona o myslivosti. V závěru na str.76-

78 diplomant shrnul obsah předchozích kapitol a pokračoval i v úvahách de lege ferenda, 

které započal v předchozí kapitole. 

 

Text diplomové práce je vystavěn převážně na deskriptivní metodě v kombinaci s metodou 

analytickou a syntetickou. Použité metody odpovídají stanoveným cílům a vedou k jejich 

naplnění. Text diplomové práce je sice místy popisný, avšak líbí se mi, že se autor neomezil 

jen na popis platné právní úpravy, ale že i naplnil cíle, které si vytýčil v úvodu své diplomové 

práce, tedy prováděl kritickou analýzu a navrhoval řešení nedostatků platné právní úpravy. 

Závěry práce jsou velmi dobré, jsou podloženy analýzou provedenou v předchozích 

kapitolách; některé však mohly být poněkud argumentačně rozšířeny. 

 

Diplomant velmi často cituje z odborné literatury. Ve své práci využil základní díla, 

monografie, učebnice, komentářovou literaturu a odborné články. Seznamy použitých zdrojů 

jsou řádně uvedeny v přílohách. Formální úprava diplomové práce splňuje standardy kladené 

na tento typ kvalifikační práce na Právnické fakultě UK. Text je na dobré jazykové úrovni, 

v práci je minimum překlepů. Diplomant uvedl ve své práci všechny povinné přílohy 

předepsané Opatřením děkana č.17/2017 pro tvorbu kvalifikačních prací. 

 

Závěrem: Diplomant dle mého názoru prokázal schopnost nastudovat prameny a odbornou 

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

Zajímavé jsou zejména jeho názory de lege ferenda. Nemýlím-li se, diplomant je sám 

myslivec, přináší proto do textu své diplomové práce i vlastní postřehy z praxe. Cíle 

diplomové práce, tak, jak si je diplomant vytýčil v úvodu, byly dle mého názoru splněny. 

Diplomovou práci celkově hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě, jelikož 

splňuje formální a materiální kritéria pro hodnocení diplomových prací na PFUK, přičemž 

navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře, případně i výborně, a to v závislosti na úrovni 

ústní obhajoby. 

 

Při obhajobě prosím, aby se diplomant zabýval následujícími tématy: 

1) Vysvětlete problematiku lovu v zastavěném území obce (např. odstřel zatoulané černé 

zvěře). 

2) Lze postihnout trestněprávně tzv. ilegální pronásledování zvěře, např. pokládání 

otrávených návnad (karbofuran)? Bylo toto již v praxi v ČR někdy pravomocně judikováno? 

 

V Roztokách, dne  15.11.2021 

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

vedoucí DP 


