Posudek vedoucího diplomové práce

Jan Pečínka: Právní úprava myslivosti
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 31. května 2013
Hodnocená diplomová práce představuje popis právní úpravy myslivosti na území ČR a
porovnání s právní úpravou Slovenska. Autor, sám myslivec a člen myslivecké stráže, student
PFUK v Praze Jan Pečínka zpracoval text v rozsahu 72 stran, který doplňují předepsané a
vlastní přílohy. Diplomová práce je rozdělena do čtrnácti kapitol, včetně předmluvy a závěru.
Autor v práci zúročil své praktické zkušenosti s tématem, což dokumentují i bohaté a
obsahově velmi hodnotné přílohy, které seznamují čtenáře s praktickými dokumenty
vydávanými v rámci výkonu práva myslivosti.
Práce se zabývá v podstatě neustále aktuálním tématem, jakým právní úprava myslivosti
bezesporu v českém právu je, což bezesporu dokládá i v současné době v Parlamentu
projednávaná novela zákona č.449/2001 Sb.
Posuzovaná diplomová práce prokázala autorovu schopnost seznámit se s odbornou
literaturou, nalézt příslušná fakta, tato utřídit a analyzovat. Práce má logickou strukturu, autor
postupuje od historického vývoje právní úpravy v českých zemích a základů mezinárodní a
evropské unijní úpravy, přes platnou právní úpravu myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb. až
po srovnání se slovenskou právní úpravou. Slovenská právní úprava se však v hodnocené
práci téměř vůbec neopírá o odbornou literaturu.
Autor zpracoval vybrané téma komplexně, obsahově se věnoval rozboru v podstatě všech
zásadních právních nástrojů a institutů podle zákona č.449/2001 Sb. a souvisejících předpisů.
V závěrech diplomové práce se autor velmi důkladně věnoval otázkám platné právní úpravy
včetně souvisejících biologických otázek, pokusil se nastínit některé problémy a uvedl
nedostatky právní úpravy z pohledu praxe.
Z formálního hlediska je diplomová práce na velmi dobré jazykové a grafické úrovni, autor
správně citoval použitou literaturu. Výsledný dojem kazí některé překlepy či neobratné
výrazy v německém resumé.
Pokud jde o hodnocení obsahu diplomové práce, v zásadě neshledávám žádné zásadní chyby,
snad jen např. na str. 8, čl.26 LZPS se netýká svobody sdružovací, nýbrž podnikání.
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v
Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě,
s navrženým hodnocením výborně.
V rámci obhajoby by se mohl autor věnovat následujícím otázkám:
1) Praktické aspekty výkonu funkce myslivecké stráže.
2) Povolení lovu zvěře ve zvláštních případech podle zákona o myslivosti a podle zákona o
ochraně přírody a krajiny.
V Praze dne 17. června 2013
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