
Vyjádření vedoucího diplomové práce 
 
Ľubomír BUBELÍNY :  
 
Právna úprava poľovníctva v Českej republike a Slovenskej republike 
 
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 86 stran je členěna kromě úvodu a 
závěru do deseti částí, z nichž některé jsou dále děleny na kapitoly a 
podkapitoly. Členění a struktura diplomové práce jsou systematické a logické. 
Práce podává podrobný přehled zvolené problematiky. Diplomant dle mého 
názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních pramenů 
k věcné problematice i poznatků z praxe, prokázal velmi dobré znalosti 
zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí 
diplomové práce vybral zajisté vysoce aktuální problematiku, kterou právní 
úprava myslivosti a lovu v ČR a SR rozhodně představuje. 
 
V jednotlivých částech autor zejména popisuje a místy se snaží i komentovat 
jednotlivé části platné české a slovenské právní úpravy, a to v mezinárodním i 
unijním kontextu. Vhodně bylo zařazeno a provedeno též srovnání s polskou 
právní úpravou. Posuzovaná práce velmi uceleně zpracovává zkoumanou látku a 
podává jak velmi dobrý přehled i utřídění jednotlivých institutů a problematik, 
tak zejména postižení problematiky věcného i historického vývoje. Diplomant se 
v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. 
Zapomenuto nebylo ani na právní vztahy k jiným zákonům. Práce je místy 
poněkud popisnou, podává však na druhé straně poměrně ucelený přehled dané 
problematiky. Je zpracována na solidní a komplexní úrovni. 
  
Diplomová práce je po stránce právní, věcné i grafické na standardní úrovni. 
Jazykovou stránku gramatickou nejsem schopen, protože nejsem rodilým 
mluvčím ve slovenském jazyce, posoudit.  Celkově diplomovou práci hodnotím 
jako výbornou až velmi dobrou. Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci 
navrhuji se věnovat zejména otázkám : 
 
1/  Řešením náhrady škody způsobené volavkou popelavou z pohledu právní 
úpravy i  praxe v obou sledovaných zemích. 
 
2/  Úpravám nepůvodních druhů živočichů, resp. zvěře  v právu  ČR a SR. 
 
 
V Praze dne 18. února 2011 
 
Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 
vedoucí diplomové práce 


