Vyjádření vedoucího diplomové práce

Eva CHVÁTALOVÁ:
Jeskyně a jejich ochrana v právu
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 154 stran (včetně příloh) je členěna
(včetně úvodu a závěru) do jedenácti částí, z nichž některé jsou dále děleny na
kapitoly a podkapitoly. Vlastního textu práce je pak 128 stran. Členění a
struktura diplomové práce jsou velmi systematické a logické. Práce podává
výborný přehled zvolené problematiky.
Diplomantka dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů a
literárních pramenů k věcné problematice, ale i dalších zdrojů prokázala
výborné znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako
téma svojí diplomové práce vybrala (na naší fakultě i katedře zřejmě poprvé)
zajisté aktuální problematiku, kterou právní úprava ochrany jeskyní rozhodně
představuje.
V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat
jednotlivé části platné české právní úpravy, a to v mezinárodních i unijních
souvislostech. Posuzovaná práce se snaží uceleně zpracovat zkoumanou látku
jak v soukromoprávním, tak i veřejnoprávním pohledu a podává jak mimořádný
přehled i utřídění jednotlivých institutů a problematik, tak zejména postižení
problematiky ochrany jeskyní v rámci ochrany přírody a krajiny. Jádro práce
spatřuji v částech 6. až 8.
Diplomantka se v závěru snaží i o některé vlastní úvahy a návrhy z pohledu de
lege ferenda. Ačkoliv je práce místy trochu popisnou, velmi si cením její
mimořádné snahy o komplexnost a původnost. Diplomantka využila i mnoho
svých vlastních praktických poznatků.
Diplomová práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na
nadstandardní úrovni a celkově ji hodnotím jako výbornou. Doporučuji ji k ústní
obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména otázkám:
1/ Možným perspektivám dalšího vývoje právní úpravy ochrany jeskyní v ČR.
2/ Možnou inspirací slovinskou právní úpravou ochrany jeskyní, kterou autorka
též studovala a ve své diplomové práci popsala.

V případě úspěšné obhajoby lze uvažovat i o zařazení práce do soutěže o Cenu
Josefa Vavrouška, popř. také o uznání jako práce rigorózní ?!
V Peci pod Sněžkou dne 9. února 2017
Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.
vedoucí diplomové práce

