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 Předložená diplomová práce obsahuje 55 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, dvou hlavních kapitol a závěru. S ohledem na specifické téma práce, ke 

kterému prakticky neexistuje úzce zaměřená odborná literatura, lze okruh obecněji 

orientovaných pramenů, z nichž diplomant vycházel, považovat za přiměřený. Vnější 

úprava práce je pěkná. Práce je doplněna ilustrativními přílohami. Po formální stránce 

splňuje předložená práce požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomant si za téma své práce zvolil téma rozhodně netradiční, a proto velmi 

náročné na vyhledání a zpracování relevantních odborných pramenů, kdy úzce 

zaměřená literatura prakticky chybí, a rovněž přiměřeně náročné na samotné obsahové 

zpracování. Téma je aktuální a s ohledem na úroveň jeho zpracování v odborné 

literatuře rovněž přínosné. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se v klíčové kapitole věnuje analýze zákonných znaků trestného činu pytláctví. 

Souhlasit třeba s názorem, že změny v systematickém zařazení deliktu pytláctví ve 

zvláštní části trestních předpisů odrážejí vývoj názorů na povahu tohoto deliktu. 

Palčivý nedostatek úžeji orientovaných pramenů ovšem zjevně vedl diplomanta 

k tomu, že při svém výkladu místy až příliš zabíhá do obecných otázek trestní 

odpovědnosti. Nicméně kladně třeba hodnotit, že se důsledně snaží tyto obecné úvahy 

aplikovat na problematiku pytláctví. Důvodná je rozhodně kritika skutečnosti, že 

trestný čin pytláctví není uveden mezi trestnými činy, za které nesou trestní 

odpovědnost i právnické osoby, ačkoliv páchání takového činu formou podílnictví 

(tzv. nepřímé pytláctví) může být u právnické osoby velmi praktické. V partii o 

objektu zkoumaného trestného činu je výstižně vymezen okruh zde chráněných zájmů. 

Akceptovat lze úvahy o odlišení pachatele-lovce a pachatele-podílníka; otázkou ovšem 

zůstává, zda pachatelství „lovu“ implicitně zahrnuje i jednání podílnické povahy (jako 

je tomu u vztahu podílnictví a základního trestného činu), či nikoliv. Důvodně se 

diplomant věnuje i otázce oceňování zvěře a ryb a praktickým problémům s tím 

v trestním řízení spojeným. Zdařile je provedena analýza subjektivních znaků 

předmětného trestného činu a okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby. 

Poměrně dobře jsou zpracované partie o trestné součinnosti a o souběhu trestných 

činů. 

 

 



 

 

 Následující kapitola práce shrnuje diplomantovy návrhy de lege ferenda. 

Zajímavé jsou jeho výhrady k zákonnému znaku „hodnota nikoliv nepatrná“ v případě 

lovu ryb. Souhlasit lze s výtkou diplomanta ohledně toho, že trestný čin pytláctví není 

ve výčtu trestných činů, zda které odpovídají rovněž právnické osoby. 

 

 V závěru své práce diplomant shrnuje poznatky a závěry, ke kterým ve své 

práci dospěl. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomant 

prokázal hlubokou znalost zkoumané problematiky, a to nejen pokud jde o právní 

úpravu, ale i pokud jde o dosavadní sporé literární zpracování a zejména rovněž pokud 

jde o praktické interpretační a aplikační problémy. S ohledem na specifické a poměrně 

úzké téma, které si diplomant zvolil, je pochopitelný a omluvitelný i místy širší záběr 

v obsahovém zaměření. 

 

 Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje kriteria 

na ni kladená a je způsobilým podkladem pro obhajobu. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by mohl diplomant uvést, kdy se v trestněprávních 

normách po roce 1960 poprvé objevuje delikt „pytláctví“ a jak se následně vyvíjely 

jeho zákonné znaky a systematické zařazení v trestním kodexu. 
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