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Hana Táborská „Právní úprava volnočasových aktivit ve volné přírodě“ 

 
Diplomová práce Hany Táborské na téma „Právní úprava volnočasových aktivit ve volné 

přírodě“ má celkem 85 stran, z toho 71 stran vlastního textu a skládá se vedle úvodu a závěru 

ze čtyř dále strukturovaných kapitol, seznamu pramenů, anglicky psaného resumé, česky a 

anglicky psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. Splňuje tak veškeré požadované 

formální náležitosti. Byla odevzdána 2. 1. 2015. 

 

Aktuálnost tématu. Téma práce hodnotím jako velmi zajímavé a aktuální. V rámci 

tématu existuje celá řada problémových a aktuálních otázek nejen v rovině teoretické, ale 

velmi často též praktické. Přitom tomuto tématu není v odborné literatuře věnováno příliš 

pozornosti a i v rámci diplomových prací se jedná o ojedinělé téma.  

 

Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za středně náročnou. 

K náročnosti přispívá menší pozornost věnována tomuto tématu v odborné právnické 

literatuře, šíře materie a vztah tématu k poměrně širokému okruhu právních předpisů. Za 

středně náročný považuji též cíl, který autorka pro svou práci zvolila, a to provést analýzu 

stávající právní úpravy volnočasových aktivit probíhajících ve volné přírodě roztříštěnou 

v řadě právních předpisů doplněnou však v řadě ohledů o následnou syntézu.  

 

Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce je členěna do čtyř vzájemně na sebe 

navazujících kapitol. Autorka po úvodu, ve kterém vymezuje cíle, předmět a metody práce, 

charakterizuje v první kapitole pojem veřejný zájem na ochraně přírody a to velmi zdařilým 

způsobem s vhodným využitím soudní judikatury. Ve druhé kapitole pak charakterizuje 

nejdůležitější prameny právní úpravy. Zákon o ochraně přírody, kterému je v práci věnována 

největší pozornost, v této kapitole pouze stručně a popisně uveden. Lesnímu zákonu je ve 

druhé kapitole věnována větší pozornost, autorka se zaměřuje především na právní úpravu 

obecného užívání lesa a obecné zákazy v lesích, zejména analyzuje institut „výjimky“ 

vlastníka lesa, a upozorňuje na problémové otázky spojené s tímto institutem. S ohledem na 

téma práce mohly být na tomto místě stručně uvedeny též některé další právní předpisy, 

kterým autorka v práci věnuje pozornost. Stěžejními kapitolami jsou pak třetí a čtvrtá 

kapitola. Ve třetí kapitole se autorka pod méně přesným názvem „zvláštní územní ochrana“, 

vhodnější by byl název „zvláštní územní ochrana přírody“, věnuje právnímu režimu pohybu a 

pobytu ve zvláště chráněných územích. Byť převažuje popisnost právní úpravy, je třeba 

ocenit rozbor právní úpravy v jednotlivých českých národních parcích a dále právní rozbor 

institutu výjimek ze základních ochranných podmínek, souhlasu s vyhrazením míst k určitým 

jinak zákonem zakázaných činností a konečně právní rozbor institutu návštěvních řádů 

národních parků. Autorce se v těchto pasážích daří vhodně vystihnout problémy právní 

úpravy, nastiňuje s využitím literatury a soudní judikatury možné přístupy a zaujímá vlastní 

stanoviska. Chyby se autorka dopustila na s. 24, kde uvádí, že zóna národního parku se 

provádí právním předpisem, kterým se národní park zřizuje. Další chybou (které se autorka 

zjevně dopustila omylem) je uvedení Národního parku České Švýcarsko v poznámce č. 38 

mezi parky, které byly vyhlášeny před účinností zákona č. 114/1992 Sb., ačkoliv v téže 

poznámce ho zároveň správně uvádí jako park vyhlášený po účinnosti tohoto zákona. 

V poslední čtvrté kapitole autorka rozebírá právní režim vybraných volnočasových aktivit 

s ohledem na limity vycházející z řady právních předpisů. Ocenit je třeba výběr a šíři těchto 

aktivit stejně tak jako poctivost autorky při snaze analyzovat jejich limity plynoucí z většího 

počtu právních předpisů. Určitým nedostatkem této jinak velmi detailně a přehledně 

zpracované kapitoly je vyšší míra popisnosti a menší (v poměru k ostatním částem práce) 



využití odborné literatury a judikatury. V kapitole 4.1. v pasáži o pořádání hromadných akcí 

postrádám též zohlednění právního režimu národních parků. Určitou výhradu mám z hlediska 

systematického k uvedení zákazu jízdy a stání s motorovými vozidly v subkapitole 4.1., která 

se této činnosti nevěnuje. Naopak vhodně je pak tato problematika rozebrána v subkapitole 

4.4. Kladně hodnotím upozornění na problém vztahu lesního zákona a zákona o pozemních 

komunikacích v souvislosti s problematikou zákazu stání a vjezdu na lesní pozemky 

motorovými vozidly stanoveném v lesním zákoně, včetně upozornění na sporné rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu k této problematice. Závěr práce je velmi zdařilý, autorka 

hodnotí stávající právní úpravu, upozorňuje na její úskalí a vyslovuje své závěry včetně úvahy  

de lege ferenda.  

Celkově hodnotím posuzovanou diplomovou práci jako velmi zdařilou analýzu tématu 

s vhodným využitím literatury včetně soudní judikatury, jednotlivé části práce na sebe logicky 

navazují a vytváří vzájemně propojený celek. Oceňuji již samotný výběr tématu a provedenou 

analýzu právních limitů výkonu volnočasových aktivit v přírodě včetně autorčina poměrně 

širokého a vhodně zvoleného výběru volnočasových aktivit. Práce sice obsahuje řadu 

převážně popisných pasáží a na druhou stranu se autorce daří pojmenovat problematické 

otázky včetně jejich rozboru a uvedení vlastních stanovisek.  

Po formální stránce nemám k práci žádné zásadní připomínky, byť se diplomantka 

nevyvarovala drobných překlepů Úroveň grafického zpracování je na standardní úrovni.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci Hany 

Táborské jako výbornou až velmi dobrou a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomantka odpověděla na 

tyto otázky: 

1. Charakterizujte a zhodnoťte právní úpravu „průchodu volnou krajinou“. Věnujte 

pozornost především institutům obecného užívání. 

2. Charakterizujte právní režim rekreačního splouvání řek de lege lata (včetně řek na 

území zvláště chráněných území) a uveďte vlastní stanoviska de lege ferenda.   

 

 

 

V Praze dne 11. ledna 2015   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 

 


