
Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno diplomanta: Jana Jiráková  

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy 

NATURA 2000. Práce je zpracována na 106 stranách, z toho 89 stran vlastního textu v 5 

kapitolách doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.  

Datum odevzdání práce: 03.01.2019  

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je nepochybně stále aktuální, byť právní úprava 

soustavy Natura 2000 není zcela nová. Z pohledu ochrany přírody se jedná o moderní nástroj 

s prvky ochrany územní i druhové, a to nástroj velmi významný, jehož právní úprava i 

aplikace přináší řadu problémů v rovině teoretické i praktické, jak na národní tak unijní 

úrovní. S tím souvisí i relativně častá novelizace příslušných ustanovení transpozičního 

předpisu, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Náročnost tématu:  Téma lze považovat za středně (standardně) náročné. Na jednu stranu se 

jedná o poměrně uzavřené téma z práva životního prostředí pouze s menšími přesahy do 

jiných oborů. Na druhou stranu jde o složitou právní úpravu s řadou sporných otázek, o čemž 

svědčí mimo jiné bohatá judikatura Soudního dvora EU, a pro jejíž pochopení je nutná nejen 

znalost právních aspektů, ale též věcná znalost problematiky. Pro zpracování tématu existuje 

relativně dostatek pramenů.  

Formální a systematické členění práce: Diplomová práce má celkem 106 stran, z toho 89 

stran vlastního textu a 5 kapitol doplněných o abstrakt a další povinné náležitosti. 

Diplomantka se ve své práci zabývá v samostatných kapitolách několika základními okruhy 

otázek spojených s právní úpravou vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000. V rámci 

první kapitoly se diplomantka věnuje historickému kontextu vzniku soustavy NATURA 2000 

s důrazem na úpravu v mezinárodním právu. Ve druhé kapitole je popsána problematika 

v kontextu unijního práva (hlavně v rámci příslušných směrnic). Následující kapitola je 

zaměřena na vývoj soustavy NATURA 2000 v České republice, zejména pak na ochranu 

volně žijících ptáků a v navazující čtvrté kapitole se autorka věnuje zavádění evropsky 

významných lokalit v České republice. Konečně v poslední páté kapitole se diplomantka 

zaměřuje na problematiku společných ustanovení pro soustavu NATURA 2000, jako jsou 

úprava naturové posuzování či ekonomické nástroje.  

   

Hodnocení práce: Diplomantka při zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace 

v problematice a zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného 

celku. Z textu práce je nepochybné, že autorka je velmi dobře obeznámena s platnou právní 

úpravou a je schopna její obsah interpretovat a popsat. Členění práce je přehledné a práce 

téměř neobsahuje překlepy či pravopisné chyby. Autorka prokazuje výbornou schopnost 

práce s odbornou literaturou, přičemž rozsah citací je až nadstandartní. Po formální stránce 

proto hodnotím práci jako výbornou.  

 

K obsahové stránce práce rovněž nemám zásadnějších výhrad. Faktem je, že se autorka místy 

nevyhnula přílišné popisnosti. Tento přístup lze však do určité míry odůvodnit charakterem 

tématu. Kladně hodnotím zejména snahu o komplexní přístup a podrobné zpracování dané 

problematiky ve všech jejich aspektech. Ocenit si zaslouží i práce s judikaturou včetně 

judikatury Soudního dvora EU. V práci nechybí ani vlastní názory diplomantky. Po obsahové 

stránce hodnotím práci rovněž  jako výbornou. 



     S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl diplomové práce vytknutý v jejím úvodu, tj. 

podat komplexní právní exkurz do problematiky vytvoření a ochrany soustavy NATURA 

2000, byl diplomantkou splněn.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, 

věcné a grafické na výborné úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým 

klasifikačním stupněm výborně.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka věnovala následujícím 

otázkám:   

1. Problematika trestněprávní ochrany soustavy NATURA 2000.  

2. Rozveďte blíže důvody proti společnému unijnímu řešení problematiky tzv. invazivních 

druhů (zmíněno na str. 35 a rovněž v závěru).  

V Praze dne 09.01.2019  

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


