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Diplomová práce Tomáše Cvrčka na téma „Právní úprava myslivecké činnosti“ má celkem 

130 stran, z toho 99 stran vlastního textu, a skládá se celkem ze třech dále strukturovaných 

částí a nečíslovaného úvodu a závěru, dále pak ze seznamu pramenů, seznamu zkratek, česky 

i anglicky psaného resumé a abstraktu s uvedením klíčových slov. Práci vhodně doplňují 

čtyři přílohy. Práce splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci. Byla 

odevzdána 4. května 2017.  

Aktuálnost tématu. Byť se téma práce věnuje zájmové myslivecké činnosti, tedy z věcného 

hlediska problematice velmi tradiční, jedná se o téma aktuální. Důvodem je jednak právě 

dlouhodobá tradice myslivosti a myslivecké zájmové činnosti na území ČR a s touto tradicí 

související značný počet osob, které se myslivosti jako zájmové činnosti věnují; dále pak 

relativně častý výskyt problémových situací vznikajících při výkonu myslivosti a ne vždy 

jednoznačná, resp. bezproblémová právní úprava. Téma tak nabízí řadu problémových 

právních otázek jak de lege ferenda, tak de lege lata.   

Náročnost tématu. Obtížnost tématu práce je dána především jeho veřejnoprávními 

i soukromoprávními aspekty. Obecná právní úprava spolkové činnosti je upravena 

v občanském zákoníku, nicméně její specifika jsou upravena veřejnoprávní předpisy, 

především zákonem o myslivosti. Nelze opominout ani související aspekty tématu 

(problematika náhrady škody, nájmu a pachtu apod.). Téma práce tak vyžaduje znalost 

většího množství právních předpisů veřejnoprávní i soukromoprávní povahy a související 

judikatury. Právní úprava přitom obsahuje řadu problémových otázek k řešení. Oporu 

zpracování tématu poskytuje dostatečné množství pramenů. S ohledem na výše uvedené 

hodnotím téma jako o středně obtížné.  

Hodnocení práce. Diplomová práce je vedle úvodu a závěru práce logicky uspořádána do 

třech sebe navazujících a dále členěných kapitol. Autor si v úvodu práce za cíl práce klade 

posoudit a zhodnotit pravidla, která tvoří současný právní rámec pro mysliveckou spolkovou 

činnost, k tomu voli popisnou, analytickou a částečně komparativní metodu práce. Zvolený cíl 

práce se autorovi podařilo naplnit, byť v práci převažuje popisný a kompilační charakter, 

a skutečnou analýzu právní úpravy a jejích problémových otázek práce obsahuje jen 

v omezeném množství. Z tohoto pohledu hodnotím jako nejzajímavější část práce třetí část 

věnovanou vybraným otázkám, kterým se autor věnuje na základě konkrétních případů a 

relevantní vybrané soudní judikatury. Bohužel se však omezuje převážně na popis případů a 

postrádám jejich zhodnocení a vyvození zobecňujících závěrů.  

První část práce je věnována zasazení tématu do historického kontextu, druhá stěžejní část 

pak platné právní úpravě spolkové myslivecké činnosti. Autor práce se přitom snaží o 

komplexní přístup, věnuje se jak obecné spolkové úpravě v občanském zákoníku, tak 

veřejnoprávním aspektům plynoucím zejména ze zákona o myslivosti. Nejsou opominuty 

otázky honitby, jejího nájmu či problematika náhrady škody způsobené při výkonu 

myslivecké činnosti. Byť v této části práce opět převažuje popisný styl práce, nelze 

opominout autorovu snahu o komentování platné právní úpravy. Některým otázkám však 

mohlo být podlé mého názoru být věnováno více prostoru (např. honebnímu právu, předmětu 

pachtu honitby, vztahu mezi vlastníky honebních pozemků a uživateli honitby apod.) Vhodné 

jsou dílčí závěry, byť v nich mohly být více uplatněny autorovy vlastní názory.  Poměrně 

zdařilý je závěr práce, ve kterém se autor snaží o hodnocení právní úpravy. Poněkud 



nerozumím jeho závěrům ohledně povahy práva myslivosti, kdy je charakterizováno jako 

věcné právo (str. 97), oporu tomuto hodnocení jsem nenašla ani v předcházejícím textu práce.  

Diplomová práce téma zpracovává komplexně, je logicky upořádána do třech samostatných 

dále členěných částí, které na sebe vhodně navazují. Nedostatkem práce je přílišná popisnost. 

Postrádám skutečný rozbor problémových otázek, které autor spíše jen pojmenovává. Kladně 

lze naopak hodnotit poctivý přístup autora, který se projevuje jeho snahou zachytit téma práce 

v celé jeho šíři a poměrně detailní popis všech podstatných aspektů právní úpravy.  

Autor ke zpracování vhodně využívá judikaturu i odbornou literaturu. K práci s literaturou 

nemám připomínky. Grafická, stylistická a jazyková stránka diplomové práce jsou na 

standardní úrovni. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace Diplomovou práci Tomáše Cvrčka hodnotím 

jako velmi dobrou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomant vyjádřil 

k následujícím otázkám: 

1) Věnujte se problematice honitby. Co je jejím předmětem. Jaký je vztah mezi 

jednotlivými subjekty, které mají oprávnění užívat honební pozemek, zejména mezi 

nájemcem (pachtýřem) honitby a nájemcem (pachtýřem) pozemku. Mohou tato práva 

existovat souběžně? 

2) Charakterizujte právo myslivosti a odůvodněte svůj závěr ohledně jeho věcného 

charakteru.  

 

 

V Praze dne 25. května 2017     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 

 


