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Posuzovaná diplomová práce se na 107 stranách (včetně povinných a vlastních příloh) zabývá 

tématem z oblasti zvláštní části práva životního prostředí, konkrétně náhradou škod v oblasti 

ochrany přírody. Je třeba pochválit autorku za výběr tohoto tématu, ať již z pohledu 

aktuálnosti, vývoje právní úpravy či společenské závažnosti tématu.  

Vlastní text hodnocené diplomové práce je rozdělen vedle úvodu a závěru do tří částí, resp. 

kapitol, některé jsou dále děleny až do tří úrovní. Autorka se nejprve věnuje základním 

pojmům nezbytným k dalšímu rozpracování v rámci tématu diplomové práce. Na str. 8 až 20 

diplomantka analyzuje právní východiska zvolené problematiky a jejich právní zakotvení. 

Záměrem této kapitoly bylo zejména popsat a analyzovat právní postavení zvířete v českém 

právním řádu, přičemž autorka se tématem zabývala z pohledu jak veřejného tak soukromého 

práva. To považuji pro další kapitoly hodnocené diplomové práce za důležité. 

Patrně jádrem diplomové práce je druhá část (kapitola), ve které se autorka zabývá analýzou 

právní úpravy zákona č.115/2000 Sb. Cíle této části práce, tak jak si je autorka definovala na 

str. 7, byly dle mého názoru naplněny. Text na str. 21 až 62 je konzistentní, vyvážený po 

stránce právní i věcné, autorka prokázala, že se seznámila jak s právní úpravou, tak i 

judikaturou a literárními prameny a toto celé ještě podepřela svými vlastními úvahami. Velmi 

oceňuji rešeršní část, kdy si autorka sehnala nejnovější informace od příslušných úřadů stran 

vyplácení náhrad škod dle zákona č.115/2000 Sb. Třetí část (kapitola) hodnocené diplomové 

práce pojednává o alternativních možnostech řešení škod způsobených živočichy. I tuto 

kapitolu považuji za zdařilou, byť možná subkapitola 3.3. Preventivní opatření mohla být 

systematicky uvedena dříve.  

Závěry na str. 78 až 85 považuji za zajímavé, mohou tvořit základ pro diskuzi u ústní 

obhajoby. 

Pokud jde o formální stránku hodnocené diplomové práce, autorka uvedla všechny povinné 

přílohy vyžadované příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě kvalifikačních prací. 

Odborná literatura je citována průběžně a přehledně. Grafická stránka práce je na velmi pěkné 

úrovni.  
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

 

Hodnocená 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 mohla autorka věnovat následujícímu tématu: 

 

1) Zhodnoťte legislativní zakotvení preventivních opatření předcházejících riziku vzniku 

škod způsobených zvláště chráněnými živočichy v českém právu. 

 

 

V Praze dne 19.9. 2016    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.  

        vedoucí diplomové práce  


