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Hana TÁBORSKÁ :  

 

Právní úprava volnočasových  aktivit ve volné přírodě 
 

Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 85 stran je členěna do čtyř kapitol 

(mimo úvod a závěr), z nichž některé jsou dále děleny na podkapitoly. Práce 

podává celkový přehled zvolené problematiky. Diplomantka dle mého názoru 

při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních a webových 

pramenů k věcné problematice i judikatury prokázala základní potřebnou 

orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybrala zajímavou a 

prakticky dosti aktuální problematiku, kterou právní úprava volnočasových 

aktivit v přírodě rozhodně představuje. Není však pravdou, že by šlo o první 

zpracování této problematiky v právu. Již před lety  byla na KPŽP PF UK 

napsána a obhájena diplomová či rigorózní práce na obdobné téma. 

 

V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat 

jednotlivé části platné české právní úpravy.  Posuzovaná práce se snaží uceleně 

zpracovat zkoumanou látku a podává jak přehled i utřídění jednotlivých skupin 

zásad a pravidel, tak zejména postižení problematiky jejích věcných souvislostí. 

Diplomantka se občas snaží i o vlastní dílčí úvahy či návrhy z pohledu de lege 

ferenda. Práce je však celkově značně popisnou. Vyskytují se v ní překlepy či 

chyby  v psaní.  

 

Nelogickými však jsou vlastní struktura a obsah práce. Proč autorka skáče od 

obecné ochrany přírody k lesu a zpět k ochraně zvláštní (navíc jen územní, 

ačkoliv volnočasové aktivity zajisté narušují a ohrožují stejně i ochranu 

druhovou) ?! Proč nejsou volnočasové aktivity se zvířata pojednány dohromady 

(kůň, pes, ale i další - chybí např. sokolnictví, když už se autorka musela pouštět 

i do myslivosti) ?! Jaká volnočasová aktivita jsou odpady v přírodě (to je na 

důsledek) ?!  Proč byl zařazen lov ryb a ne lov zvěře, ale celá myslivost. Proč 

nebylo zařazeno např. i včelařství, chovatelství a pěstitelství a jejich vlivy na 

volnou přírodu atd. ?! 

 

Autorka dle mého názoru svou diplomovou práci příliš nezvládla systematicky a 

metodologicky. Nastudovala a popsala značně množství pramenů. Nedokázala 

však je zpracovat a pojednat v logických celcích. Proč po výkladů právních 

režimů a podmínek ochrany jednotlivých NP není provedeno jejich srovnání a 

učiněny alespoň nějaké závěry či zobecnění ? Zcela mi pak chybí postižení 

jedné z klíčových volnočasových aktivit s dopadem na přírodu, kterou je 



horolezectví. Udivuje mne to o to více, protože k němu má nakonec i velmi 

blízko (právně i prakticky věcně) sama vedoucí DP. 

 

Konečně mi z práce není zcela jasné jaký je opak „volné přírody“ ani co vše 

autorka zahrnuje do tzv. „volnočasových aktivit“ a jak je vymezuje. Výklad 

veřejného zájmu na ochraně přírody v celé jedná kapitole se mi naopak jeví za 

téměř nadbytečný. Chybí mi zcela jakékoliv zahraniční srovnání (alespoň se 

Slovenskem). 

 

Myslím, že bylo učiněno A – tedy posbíráno a zpracováno hodně právní materie, 

chybí mi však téměř B - tedy vlastní přístup autorky v podobě komparací, úvah, 

zobecnění, závěrů a doporučení. Ponechám přitom stranou často neodborný styl 

vyjadřování a čerpání z webových pramenů pochybné vědecké či odborné 

hodnoty, dvojí citování téhož (odkaz č. 67) či odkazování na již neplatné právní 

předpisy (odkaz č. 25). To jsou chyby spíše menší a formální, svědčící jen o 

nepozornosti či spěchu autorky.  

 

Diplomová práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické jen na spíše 

podprůměrné úrovni a celkově ji hodnotím jako dobrou. Doporučuji ji k ústní 

obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména otázkám : 

 

1/ Právní povahy výjimek ze zákazů v § 20 lesního zákona udělovaných 

vlastníkem lesa. 

 

2/ Vzájemnému vztahu lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

 

V Praze dne  15. ledna 2015 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

oponent diplomové práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


