
Posudek oponenta diplomové práce 
Jaromír Kyzour:„Právní úprava ochrany národních par ků v ČR a 

Německu“ 
 

Diplomová práce Jaromíra Kyzoura „Právní úprava národních parků v ČR a 
Německu“ má celkem 160 stran, z toho 132 stran vlastního textu a skládá se z 14 kapitol, 
úvodu, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité literatury a 4 příloh, česky a německy 
psaného abstraktu a anglicky psaného uvedených klíčových slov. Byla odevzdána 27. 
května 2011. Splňuje tak veškeré formální požadavky kladené na diplomovou práci. 

  
Aktuálnost tématu. Zvolené individuální téma práce je především pro svůj význam 

z hlediska ochrany biologické rozmanitosti tématem velmi aktuálním jak z mezinárodního 
hlediska (nelze pominout vyhlášení roku 2010 Mezinárodním rokem ochrany 
biodiverzity), tak s ohledem na souvislosti s celou řadou velmi aktuálních otázek (např. 
problematika udělování výjimek z ochranných podmínek, vztah práva životního prostředí 
a vlastnického práva, otázka náhrad za omezení vlastnického práva plynoucí z ochranných 
podmínek apod.) V českých podmínkách k aktuálnosti přispívá v mnoha ohledech 
kontroverzní situace Národního parku Šumava (zejména aktuální kroky vedení parku i 
MŽP související managementem parku či předložení návrhu zákona o Národním parku 
Šumava PS PČR). 

 
Náročnost tématu. Téma práce považuji za náročné. Diplomant se musel vypořádat 

s velkým množstvím právních pramenů ve značné míře cizojazyčných, zpracování tématu 
dále vyžaduje zohlednění úrovně mezinárodní, unijní, české a německé vnitrostátní právní 
úpravy národních parků. K náročnosti tématu dále připívá zvolená komparativní metoda 
zpracování, kterou autor v textu používá nejvíce.  

 
Hodnocení práce. Hodnocená diplomová práce je nadstandartní nejen svým 

rozsahem, ale též úrovní zpracování.  Autor prokazuje v práci výborné znalosti zvolené 
problematiky jak po právní tak i po věcné stránce. Téma zpracovává komplexně, vedle tří 
základních rovin zpracování, tedy zasazení problematiky národních parků do 
mezinárodního kontextu (3. a 4. kapitola, které se věnují kategorizaci národních parků 
podle IUCN a dále stěžejním mezinárodním úmluvám), popsání základních východisek 
unijních, (zejména propojení se soustavou Natura 2000 v 5. kapitole) a konečně roviny 
národního práva českého a německého ve stěžejních kapitolách 10. – 14, není opominuto 
ani historické hledisko (kapitola 1. a 6.) a věcná východiska (kapitola 2, ve které autor 
podává základní informace o v práci analyzovaných 4 českých a 3 německých národních 
parcích). V kapitolách 10 – 14 se autor zaměřuje především na komparaci ochranných 
podmínek NP, zonace, plánů péče, úpravy lesního hospodaření a myslivosti, 
institucionálního zajištění správy NP a možností veřejnosti resp. zástupců různých 
zájmových skupin podílet se na správě NP.  V závěru jsou výstižně shrnuty nejdůležitější 
poznatky, zejména výsledky komparace národních parků.  

 
Diplomová práce Jaromíra Kyzoura podává velmi komplexní a přehledný rozbor 

právní úpravy národních parků jako významného institutu územní ochrany biologické 
rozmanitosti se zaměřením na platnou českou a německou právní úpravu režimu 
národních parků. Stěžejní část práce analyzuje nejdůležitější instituty resp. nástroje platné 
právní úpravy národních parků a to formou komparace české a německé vnitrostátní 
právní úpravy. Diplomantovi se daří pojmenovat základní problémy, předkládá vlastní 
názory včetně návrhů de lege ferenda. Autor využívá značné množství pramenů, z velké 



části cizojazyčných, pracuje též se soudní judikaturou německých i českých soudů a 
Soudního dvora EU. Práce si zachovává svou výbornou úroveň též po stránce grafické a 
jazykové. Některé důležité otázky (např. postavení vlastníků nemovitostí v NP, zejména 
s ohledem na problematiku kompenzací za omezení vlastnických práv resp. motivačních 
ekonomických nástrojů) sice zůstávají stranou autorova zájmu nicméně s ohledem na šíři 
tématu a preciznost zpracování se domnívám, že autor nemohl postihnout vše a zaměřil se 
na zásadní otázky a právní instituty, i tak je práce svým rozsahem nadstandardní.  

Posuzovanou práci navrhuji přihlásit na Cenu Josefa Vavrouška v kategorii 
diplomových prací. 

 
Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím práci diplomovou 

práci Jaromíra Kyzoura jako výbornou a doporučuji ji k  ústní obhajobě. 
 
V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomant vyjádřil k následujícím otázkám: 
1) Porovnejte možnosti veřejnosti ovlivňovat řízení národních parků v  ČR a 

Německu. 
2) Porovnejte způsob regulace turismu v národních parcích v ČR a v Německu 

(zejména pohyb a pobyt v národních parcích, provozování některých sportů např. 
vodáctví, horolezectví, cyklistika, jízda na koni) 

 
 

V Praze dne 20. června. 2010     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


