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Téma a rozsah práce:  
Oponovaná diplomová práce je zpracována v rozsahu 86 stran textu, včetně předepsaných příloh 
(anglické resumé, seznam použitých pramenů, klíčová slova). Vlastní text práce, včetně úvodu a 
závěru, je rozdělen do jedenácti kapitol, ve kterých se autor postupně zabývá problematikou právní 
úpravy myslivosti v porovnání České a Slovenské republiky, přičemž v závěru práce se objevuje i 
popis právní úpravy předmětné problematiky v Polsku. Na úvod diplomové práce je zařazen i 
historický vývoj právní úpravy myslivosti v Československu v letech 1947-1992 a základní přehled o 
předmětné problematice na úrovni mezinárodního a evropského práva. 
Hodnocení práce: 
Práce je aktuální, přehledná, vhodně a dobře strukturovaná, věcná a právní stránka je vyvážená. Autor 
se věnoval v podstatě všem zásadním institutům dané právní úpravy a velmi komplexně pojal i 
komparaci obou právních úprav. Závěry diplomanta, vycházející do značné míry z provedené 
komparace, jsou podle mého názoru výstižné a na mnoha místech zdařilé. Velmi mě těší, že autor 
došel k názoru, že ochranu přírody a myslivost nelze od sebe oddělovat, což si bohužel v ČR mnozí 
členové ČMMJ nemyslí. 
V případě autorovy poznámky o kamzíkovi (str.13) bych chtěl upozornit, že jedním z kritérií zařazení 
druhu na seznamy CITES je i poptávka ze strany mezinárodního obchodu, což nevím, zda si autor 
myslí, že je v případě kamzíka splněno. K tvrzení na str.59 bych rád autora ubezpečil, že volavka 
popelavá se hojně vyskytuje i na území ČR.  
K práci lze jistě vznést i některé kritické připomínky:  
Je zvláštní, že, alespoň podle seznamu použité odborné literatury, autor nepracoval s žádným 
komentářem k českému zákonu o myslivosti.  
V případě výkladu o evropském právu je pro mě trochu zklamáním informace o směrnici 
č.92/43/EHS, z hlediska myslivosti se jedná o mnohem rozsáhlejší úpravu témat, než která autor 
zmiňuje, a dále o judikatuře Soudního dvora EU, kdy autor popisuje pouhé tři starší judikáty, aniž by 
se zabýval judikaturou komplexněji a systematičtěji, aby bylo možné z toho učinit nějaký kvalitní a 
objektivní závěr. To vše se projevilo i v chybných závěrech autora na str.74. 
 V kapitole o mezinárodním právu postrádám u Bernské úmluvy zmínku o výhradách vznesených při 
podpisu k přílohám, které se týkaly i způsobů lovu zvěře. Zajímalo by mě, jak k tomu přistoupila 
Slovenská republika. 
V případě kapitoly č.9 postrádám úpravu přestupků a jiných správních deliktů v zákoně o myslivosti. 
   
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce i přes výše uvedené připomínky 
splňuje po formální i obsahové stránce požadavky na diplomové práce na PFUK v Praze a proto ji 
doporučuji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře až výborně, v závislosti 
na autorově výkonu při ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě:  
 

1) Problematika trávení volně žijících živočichů (pokládání otrávených návnad) v českém a 
slovenském právu (zákony o myslivosti, zákony o ochraně přírody a krajiny). 

2) Porovnání české a slovenské právní úpravy týkající se výkonu sokolnictví. 
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