
Vyjádření vedoucího diplomové práce 
 
Jakub HÁJ :  
 
Právní rámec rekreačního využití krajiny  
 
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 94 stran je členěna do sedmi kapitol, 
které jsou zpravidla ještě dále členěny na podkapitoly. Členění a struktura 
diplomové práce nejsou příliš systematické a logické, ačkoliv jsem se při 
konzultacích snažil diplomanta k větší systematičnosti přivést. Práce se snaží 
podat základní přehled zvolené problematiky. Již název práce není příliš dobře 
zvolen a zformulován, což však není chybou jen diplomanta, ale i vedoucího, 
resp. katedry při jejím zadávání a schvalování. 
 
Diplomant dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, 
literárních pramenů k věcné problematice i částečně poznatků z praxe, prokázal 
základní znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako 
téma svojí diplomové práce vybral zajisté zajímavou a aktuální problematiku, 
kterou právní úprava rekreačního využití krajiny v ČR rozhodně představuje. 
 
V jednotlivých částech autor zejména popisuje a místy se snaží i komentovat 
jednotlivé části platné české právní úpravy. Vhodně byl zařazeno a proveden též 
exkurz do právních úprav Norska a Švédska. Posuzovaná práce se snaží 
komplexně zpracovat zkoumanou látku a podat její přehled i utřídění 
jednotlivých institutů a problematik, což se jí však daří jen zčásti. Diplomant se 
v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. 
Práce je však dosti poněkud popisnou, místy až útržkovou, bez jasného postižení 
vzájemných souvislosti. Literatura je místy již zastaralá (v mezidobí vyšla nová 
vydání citovaných děl). 
 
Diplomová práce je po stránce právní, věcné, gramatické i grafické spíše na 
podprůměrné úrovni. Celkově diplomovou práci hodnotím na samé hranici 
přijatelnosti a jen jako dobrou, přesto ji však ještě doporučuji k ústní obhajobě, v 
jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména otázkám : 
 
1/ Právní regulace svobodného vstupu na zemědělské pozemky.   
 
2/ Ochrany ptactva při rekreačním využívání krajiny. 
 
V Praze dne 26. března 2011 
 
Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 
vedoucí diplomové práce 


