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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma práce je relativně nezpracované, avšak lze jej považovat z aktuální a vzhledem 
k absenci jeho dostatečného zpracování za přínosné.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti zejména trestního práva
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal vzhledem k dostupné literatuře

potřebné množství údajů, z nich vybral relevantní informace,
- použité metody – odpovídající tématu (diplomant používá běžné výkladové metody a 

prostředky).

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – cílem práce byl výklad nejvýznamnějších trestněprávních aspektů 
negativního společenského jevu pytláctví. Cíl byl zdařile naplněn.

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, kapitoly na sebe přirozeně navazují, je však třeba vytknout skutečnost, že se 
značná část práce věnuje obecným otázkám trestního právo hmotného, zejména pak trestní 
odpovědnosti pachatele.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – diplomant ve vyhovujícím
rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem; okruh použitých pramenů vzhledem k tématu 
práce je dostatečný.

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující.
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, za zajímavé a přínosné lze 

považovat tabulky uvedené v příloze práce.
- jazyková a stylistická úroveň – práce má kvalitní jazykovou úroveň.



4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je dostačujícím a vzhledem k dostupným materiálům, literatuře a judikatuře v zásadě 
bohatým zpracováním tématu, kdy lze vidět, že se autor orientuje jak v právní oblasti, tak 
v samotné odborné oblasti tématu. Lze ocenit přínos vlastních názoru v rámci zpracování 
príce.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Uveďte prosím váš názor na vhodnost úpravy hodnoty upytlačené zvěře právním předpisem.

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)
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