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Předmětem posudku je posouzení diplomové práce Mgr. Evy Chvátalové z hlediska 

splnění kritérií rigorózní práce  tedy posouzení toho, zda posuzovaná diplomová práce může 
být v rámci rigorózního řízení uznána za rigorózní práci v souladu s Opatřením děkana 
č. 17/2017 o závěrečných pracích.  

 
Posuzovaná práce má celkem 154 stran, z toho 107 stran (267284 znaků včetně mezer) 

vlastního textu. Skládá se z jedenácti kapitol (včetně úvodu a závěru), šesti příloh, seznamu 
pramenů, česky i anglicky psaného shrnutí a abstraktu a seznamu zkratek. Práce tak splňuje 
formální požadavky kladené nejen na diplomovou práci, ale též na práci rigorózní.  

Aktuálnost a náročnost tématu. Zvolené téma nebylo dosud v rámci kvalifikačních prací 
zpracováno a ani odborná literatura mu nevěnuje příliš pozornosti. Nepochybně se však jedná 
o významné téma s celou řadou relevantních problémových otázek. Téma práce, vyžaduje 
prokázání znalostí nejen z okruhu předpisů veřejného práva, ale též z oblasti práva  
soukromého a to zejména ve vztahu k právní povaze jeskyně. Z výše uvedených důvodů 
hodnotím téma práce jako aktuální a vhodné též pro rigorózní práci. Text diplomové práce je 
přibližně rok starý, práce vychází z právního stavu k 31. 12. 2016. Byť relevantní právní 
úprava doznala drobných dílčích změn, text práce je stále plně aktuální. Téma diplomové 
práce „Jeskyně a jejich ochrana v právu“ spadá do tematického okruhu Práva životního 
prostředí, ze kterého se koná státní rigorózní zkouška.   

Jako diplomová práce bylo posuzované dílo obhájeno dne 26. 1. 2017 s hodnocením 
„výborn ě“.  Předložený text se plně shoduje s obhájenou diplomovou prací.  

Hodnocení práce. Hodnocená diplomová práce, která je posuzovaná z hlediska splnění 
kritérií rigorózní práce, si v úvodu vymezuje jako cíl práce zhodnocení platné právní úpravy a 
její porovnání se slovinskou právní úpravou. Mohu konstatovat, že tento cíl diplomová práce 
splňuje.  

Práce je vcelku logicky uspořádána do 11 kapitol. K systematice práce mám drobné 
připomínky, kapitolu 7 (Institucionální zabezpečení ochrany jeskyní) bych řadila před 
kapitolu 6.7 – financování jeskyní. Problematiku financování jeskyní by podle mého bylo 
vhodnější vyčlenit jako samostatnou. 

Z obsahového hlediska mám drobné výhrady k některým kapitolám, spíše se však opět 
jedná o připomínky z hlediska propojení a návaznosti textu. Příkladem je samostatné 
vyčlenění judikatury do jedné kapitoly, které je opodstatněné rozborem soudních rozhodnutí 
vztahujících se ke kauze Chýnovských jeskyní. V úvodu této kapitoly jsou však uvedeny 
rozsudky, které se ke kauze Chýnovských jeskyní nevztahují a vhodnější by bylo jejich 
zařazení do kapitoly pojednávající o právní povaze jeskyně (kap. 6.1.). V kapitole 6. 2. bych 
uvítala podrobnější rozbor § 10 odstavců 2 a 3. V kapitole 6.4.1 nerozumím, proč se autorka 
věnuje jen některým zvláště chráněným územím jakožto nástroji k ochraně jeskyní.  

Přes výše uvedené výhrady zpracovává práce zvolené téma velmi detailně a jednoznačně 
tvůrčím způsobem. Kladem práce komplexní pohled autorky na jeskyně jakožto předmět 
právní úpravy, kdy neopomíjí vedle hlediska ochrany přírody např. související aspekty 
horního práva a památkové péče. Dalším kladem práce je propojení právních a věcných 
aspektů tématu. Oceňuji též poměrně detailní přiblížení slovinské právní úpravy ochrany 
jeskyní a pozornost věnovanou konkrétním praktickým dopadům právní úpravy, ať již 
příkladu péče o Loupežnickou jeskyni nebo zmapování restituční kauzy týkající se 
Chýnovských jeskyní. Byť celkově převažuje popisné zpracování tématu, práce obsahuje 



celou řadu pasáží obsahující vlastní stanoviska autorky, příkladem jsou části věnující se 
právní povaze jeskyně zejména pak otázkám souvisejícím s vlastnickým právem. V této 
souvislosti bych však uvítala též úvahu týkající se právního základu péče o jeskyně a 
zpřístupňování jeskyní, když jeskyně nejsou předmětem vlastnictví, tedy ani vlastnictvím 
státu.  

Celkově práce zpracovává téma přehledně a v zásadě komplexním způsobem, zejména je 
třeba ocenit široký záběr práce, kdy není opominut žádný z podstatných pohledů práva 
(veřejného i soukromého) na jeskyni. Přes výše uvedené drobné výhrady k systematice práce 
je její stavba logická. Grafická, stylistická a jazyková stránka diplomové práce jsou na 
standardní úrovni. K práci s literaturou nemám žádné připomínky, naopak oceňuji šíři 
pramenů, z kterých autorka čerpala.  

 
Posuzovaná diplomová práce splňuje po obsahové i formální stránce podmínky 

stanovené pro uznání diplomové práce za rigorózní stanovené v čl. 49 odst. 3 Opatření 
děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích, a proto ji doporučuji uznat jako rigorózní 
práci.  

 

V Praze dne 15. ledna 2018     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 


