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Posuzovaná rigorózní práce o rozsahu 193 stran (518 820 znaků včetně mezer) je (mimo 

úvodu a závěru) členěna do sedmi částí, které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. 

Členění a struktura rigorózní práce jsou velmi systematické a logické. Práce podává výborný 

přehled zvolené problematiky. Autor dle mého názoru při práci s velkým množstvím právních 

předpisů, literárních pramenů, judikatury a různých dalších dokumentů k věcné problematice, 

prokázal výborné znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma 

svojí diplomové práce vybral pozoruhodnou problematiku, kterou rybářské revíry a výkon 

rybářského práva jistě představuje. 

 

V jednotlivých částech autor zejména popisuje a snaží se i komentovat jednotlivé prvky 

právní úpravy ohledně rybářských revírů a rybářského práva. Posuzovaná práce uceleně 

zpracovává zkoumanou látku a podává výborný přehled a utřídění jednotlivých institutů i 

problematik. Autor se v rámci jednotlivých shrnutí, a zvláště pak v závěru, pokouší o některé 

své vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda.  Práce je pojata velice komplexně 

a pozitivně se do ní promítá i skutečnost, že rigorozant se touto problematikou zabývá i 

profesionálně na Ministerstvu zemědělství ČR.  

 

Posuzovaná rigorózní práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na nadstandardní 

úrovni. Rigorózní práci odpovídá svým rozsahem i kvalitou obsahu požadavkům kladeným na 

tyto práce. Doporučuji ji proto k ústní obhajobě. V jejím rámci se doporučuji zaměřit na 

následující otázky: 

 

1/ Zda do budoucna nepřizpůsobit soustavu a členění orgánů státní správy rybářství v ČR 

spíše modelu orgánů ochrany přírody a krajiny či vodoprávních úřadů, tedy jinak, než je tomu 

dosud. 

 

2/ Problematice vysazování nepůvodních (invazivních) druhů ryb a ostatních vodních 

organismů do rybářských revírů ČR a její právní úpravě. 

 

3/ Právnímu statutu kormorána podle minulé, současné a budoucí české právní úpravy. 
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