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Předložená práce byla úspěšně obhájena na Masarykově Univerzitě v Brně jako práce dizertační 

a nyní je předkládána k uznání jako práce rigorózní ve smyslu čl. 8 odst. 2 rigorózního řádu 

Univerzity Karlovy. Při posuzování náležitostí předložené práce je tedy nutné vycházet 

z požadavků, které studijní předpisy kladou na rigorózní práce, především tedy z požadavků 

vymezených v článcích 3 a 4 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy (s výjimkou čl. 4 odst. 3). 

 

S ohledem na primární povahu práce je nabíledni, že předložená práce byla zapracována 

ve stanoveném rozsahu, který v daném případě několikanásobně překračuje minimální 

stanovený počet znaků. Stejně tak i ostatní formální náležitosti jsou splněny a práce tak z tohoto 

hlediska splňuje stanovené požadavky. 

 

Autor si stěží mohl pro oblast svého výzkumu zvolit aktuálnější a diskutovanější téma než je 

vztah právní úpravy ochrany životního prostředí a veřejného stavebního práva. S ohledem na 

povahu předložené práce je pak nasnadě, že rozsah otázek, které jsou v jejím rámci předmětem 

zkoumání, přesahuje možnosti rigorózní práce. Jen s malou nadsázkou lze říci, že předložená 

práce pokrývá materii, která by vystačila na dvě rigorózní práce.  

 

Způsob zpracování tématu odpovídá standardům vědecké práce. Práce má jasně stanovené cíle, 

metody a logicky strukturovaný obsah. Autor při jejím zpracování prokázal nejen výborné 

znalosti zkoumané právní materie, ale i relevantní odborné literatury a judikatury. Závěry práce 

jsou srozumitelné, přesvědčivé a odpovídají vytčeným cílům. Mám za nepochybné, že autor 

v rámci předložené práce jednoznačně prokázal schopnost samostatné vědecké činnosti a při 

jejím hodnocení se mohu ztotožnit s kladným hodnocením vyjádřeným v posudcích oponentů 

dizertační práce.  

 

 

Závěr 

S ohledem na výše uvedené doporučuji uznat dizertační práci Mgr. Dominika Židka, Ph.D., 

Environmentalizace veřejného práva stavebního práva – současný stav a perspektivy jako 

práci rigorózní. 

 

 

V Praze dne 14. června 2018     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

            oponent                 


