
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Jana Pečinky: 

„Právní úprava podmínek lovu zvířat“ 
 

Předmětem posudku je posouzení rigorózní práce Mgr. Jana Pečinky.  Předložená 

rigorózní práce celkem má 115 stran, z toho 102 stran vlastního textu práce a skládá se 

z celkem 10 dále členěných kapitol (včetně úvodu a závěru), seznamu pramenů, německy 

psaného shrnutí, česky a anglicky psaného abstraktu s uvedením klíčových slov. 

Rigorózní řád PF UK stanoví minimální rozsah vlastního textu práce na 100 normostran.   

Toto kritérium stejně tak jako další formální požadavky kladené na rigorózní práci 

předložená práce splňuje.   

Aktuálnost a náročnost tématu práce. Byť se téma práce věnuje velmi tradiční činnosti 

– lovu, zejména pak lovu v rámci zájmové myslivecké činnosti, hodnotím ho jako 

aktuální, jak s ohledem na jeho význam pro praxi, tak s ohledem na vládní návrh novely 

zákona o myslivosti projednávaný v Parlamentu ČR (sněmovní tisk 1073).  Právní úprava 

podmínek lovu není vždy jednoznačná, resp. bezproblémová, a téma práce tak nabízí řadu 

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

Posuzovaná práce zpracovává komplexně téma v deseti logicky na sebe navazujících 

kapitolách. Po úvodu do tématu a stručném shrnutí historie právní úpravy lovu na území 

současné ČR, se dále věnuje ve dvou stěžejních kapitolách právní úpravě podmínek lovu 

podle zákona o myslivosti a podle zákona o rybářství. Samostatná kapitola je věnována 

deliktní odpovědnosti. Jednotlivé kapitoly sice poměrně podrobně popisují právní úpravu, 

nicméně převážně se jedná o pouhý popis právní úpravy a téměř absentuje práce 

s odbornou literaturou. Na problémové otázky autor v těchto kapitolách upozorňuje jen 

výjimečně, vlastní názory autora se soustřeďují do závěru práce, který je myšlenkově 

nejzdařilejší částí práce. Zabývá se též vládním návrhem novely zákona o myslivosti 

a obsahuje úvahy de lege ferenda. Závěr však myšlenkově nevychází z předcházejícího 

textu. Celkově v práci postrádám rozbor právní úpravy na pozadí odborné literatury a 

judikatury a konfrontaci s názory odborné literatury na problémové otázky. Autor ke 

zpracovávání tématu použil pouze 10 odborných publikací, přičemž pracuje např. pouze 

s publikací Zemědělské právo z roku 2001, nikoli však s novou publikací Zemědělské 

právo z roku 2015 (Damohorský Milan, Müllerová Hana, Smolek Martin, Snopková 

Tereza, Zemědělské právo, Aleš Čeněk, 2015), taktéž komentář k zákonu o myslivosti 

používá pouze jeden z roku 2002, nikoli však komentář od jiných autorů z roku 2015 

(Bohuslav, P. a kol.: Zákon o myslivosti, Komentář, Wolters Kluwer 2015). 

V poznámkovém aparátu, který pouze v cca 30 poznámkách pod čarou odkazuje na 

odbornou literaturu, je však odkazováno pouze na některé z 10 publikací uváděných 

v seznamu literatury. Na některé v seznamu literatury uváděné zdroje není v práci vůbec 

odkazováno. Převážná část poznámek pod čarou odkazuje jen na konkrétní zákonná 

ustanovení.  

Z hlediska jazykového, stylistického a grafického je práce zpracovaná na standardní 

úrovni. Připomínky k práci s literaturou jsou již uvedeny výše – vedle nutnosti rozšířit 

práci s odbornou literaturou, je nezbytné v seznamu literatury odděleně uvést zdroje, na 



které je v práci odkazováno, od zdrojů, které byly použity pouze pro studium tématu, 

nicméně text práce na ně neodkazuje.   

 

Celkově předložená práce poměrně detailně a komplexně popisuje relevantní právní 

úpravu. Jedná se však spíše o pouhý popis těchto právních předpisů, nikoli o jejich 

skutečný rozbor. Práce velmi málo využívá odbornou literaturu, chybí některé stěžejní 

prameny. Rigorózní řád požaduje, aby práce prokázala autorovu schopnost k samostatné 

tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané problematiky. Na rigorózní práci jsou 

tedy po obsahové stránce hlediska kladeny kvalitativně vyšší požadavky než na práce 

diplomové. Předložená práce po obsahové stránce nedosahuje úrovně práce rigorózní, 

autor v práci neprokázal odpovídající schopnost práce s odbornou literaturou a ani 

odpovídající tvůrčí zpracování tématu. Předloženou práci hodnotím jako slušný základ 

rigorózní práce. Je však třeba prohloubit vlastní úvahy autora a práci s odbornou 

literaturou. Východisko k tvůrčímu zpracování tématu poskytuje zejména závěr práce, 

jehož myšlenky je však nezbytné rozpracovat textu práce, který předchází závěru.  

 

Předložená rigorózní práce Mgr. Jana Pečinky podle mého názoru nesplňuje 

požadavky kladené na rigorózní práci, a proto ji nedoporučuji k ústní obhajobě.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 27. června 2017    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


