
Posudek oponenta diplomové práce: 

„Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životním prostředí“ 

(Terezie Vondrášová) 

 
Diplomová práce Terezie Vondrášové na téma „Právní úprava posuzování vlivů záměrů na 

životním prostředí“ má celkem 71 stran textu práce, počet znaků vlastního textu práce je 135.173. 

Práce se skládá celkem ze tří kapitol a nečíslovaného úvodu a závěru, seznamu použitých zkratek, 

seznamu pramenů, česky a anglicky psaného abstraktu s uvedením klíčových slova v českém a 

anglickém jazyce. Práci doplňují celkem 4 přílohy. Splňuje tak veškeré požadované formální 

náležitosti. Byla odevzdána 2. ledna 2019. 

 

Aktuálnost tématu. Téma práce hodnotím jako vysoce aktuální. Jedná se z hlediska ochrany 

životního prostředí o jeden z klíčových nástrojů, jehož právní úprava a její aplikace přináší řadu 

problémů. V nedávném období došlo k celkem třem podstatným změnám právní úpravy posuzování 

vlivů na životní prostředí. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v ČR je opakovaně 

předmětem kritiky ze strany EU (Komise). Téma posuzování vlivů na životní prostředí stojí 

dlouhodobě v centru pozornosti teoretiků, praktiků i politiků. Práce tak může reagovat na celou řadu 

aktuálních a zároveň často problémových otázek právní teorie i praxe 

 

Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za poměrně náročnou. Náročnost 

je dána dosti komplikovanou právní úpravou s řadou vazeb zejména na problematiku stavebního 

zákona. Nezbytná je znalost celého okruhu předpisů práva životního prostředí a rozsáhlé soudní 

judikatury, nelze odhlédnout od mezinárodních a unijních pramenů včetně judikatury Soudního dvora 

EU. Oporu pro zpracování tématu poskytuje značné množství literatury. Způsob zpracování témat plně 

reflektuje jeho náročnost a aktuálnost, vhodné je z tohoto hlediska též jeho doplnění případovou studií.  

 

Formální a systematické členění práce. Vedle nečíslovaného úvodu a závěru je posuzovaná 

práce členěna do tří dále členěných kapitol. Diplomantka se v jednotlivých kapitolách věnuje postupně 

vymezení nástroje posuzování vlivů na životní prostředí a jeho zakotvení v pramenech mezinárodního 

a unijního práva (v první kapitole), analýze právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí ve 

vnitrostátní právní úpravě (druhá kapitola) a zkoumání aspektu významnosti vlivu na životní prostředí, 

který je základním kritériem pro stanovení okruhu posuzovaných záměrů na konkrétních příkladech 

záměrů golfových hřišť v kapitole třetí. Zvolená struktura práce zachycuje téma v zásadě komplexně 

a umožňuje věnovat se všem podstatným aspektům tématu. Jednotlivé části práce na sebe logicky 

navazují a tvoří vzájemně propojený celek.  

 

Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce se zaměřuje pouze na vlastní materii posuzování 

vlivů na životní prostředí a nezabývá se materií navazujících řízení a propojení problematiky 

posuzování vlivů na životní prostředí a navazujících řízení. Nicméně toto užší pojetí tématu 

diplomantce umožňuje podrobnější analýzu vlastního posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.  

Diplomantka se nejprve poměrně podrobně věnuje obecnému vymezení nástroje posuzování vlivů 

na životní prostředí a způsobu jeho vymezení a zakotvení v mezinárodním a unijním právu. Pozornost 

v této souvislosti věnuje též otázce, zda může být posuzování vlivů chápáno jako mezinárodní obyčej, 

přičemž se v této souvislosti věnuje významu rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci 

Gabčíkova-Nagymaros. Ve druhé kapitole je analyzován způsob promítnutí posuzování vlivů na 

životní prostředí do českého právního řádu. Ani v jedné z těchto kapitol přitom nechybí vlastní 

autorčiny názory. Taktéž se jí daří upozorňovat na problémové resp. sporné otázky právní úpravy a 

nechybí ani zhodnocení nedávných změn právní úpravy. Třetí kapitola je pak do značné míry 

případovou studií, v níž autorka na příkladu záměrů golfových hřišť, zkoumá kritérium významnosti 

vlivu na životní prostředí. Zařazení této kapitoly včetně závěrů autorky učiněných v ní obsažených 

považuji za velmi vhodné doplnění práce a svědčí o tvůrčím přístupu a schopnosti kritického 

hodnocení.   



Jazyková a grafická stránka práce je na standardní úrovni. K práci s literaturou a dalšími zdroji 

nemám žádné připomínky, naopak je nutno výběr pramenů pochválit. Opominuta není zahraniční 

literatura, často a vhodně je využívána též soudní judikatura.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci Terezie 

Vondrášové jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě.  

V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomant odpověděl na tyto otázky: 

1) Charakterizujte navazující řízení a zhodnoťte možnosti integrace procesu EIA do navazujících 

řízení z pohledu de lege ferenda. 

2) Zhodnoťte právní úpravu účasti veřejnosti v jak v samotném procesu EIA, tak 

v navazujících řízeních.  
 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. ledna 2019     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


