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Text posudku: 

 

Hodnocená diplomová práce se na 106 stranách zabývá aktuální problematikou právní úpravy 

ochrany přírody a krajiny, a to konkrétně území soustavy Natura 2000. Jedná se o problematiku 

v současné době stále aktuální, i vzhledem k loňským dvou novým prováděcím vládním 

právním předpisům, přijatým k zákonu č.114/1992 Sb., který je základem této právní úpravy, a 

dále i vzhledem k tomu, že v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení návrh na 

rozšíření předmětu ochrany Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonice. Pozitivně tedy oceňuji aktuálnost 

tématu.  

 

Téma diplomové práce je středně náročné na teoretické znalosti z oblasti práva životního 

prostředí. Přestože existuje celá řada pramenů odborné literatury včetně komentářů k zákonu 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, využila autorka i příležitosti uvést vlastní názory 

a úvahy.  

 

Samotný text diplomové práce je formálně rozdělen do úvodu, pěti věcných kapitol a závěru. 

Diplomová práce má logickou stavbu, se systémem jednotlivých kapitol souhlasím. 

Diplomantka je se mnou konzultovala a rovněž se mnou konzultovala připomínky k úvodu a 

závěru své diplomové práce. Na druhou stranu byla při tvorbě diplomové práce hodně 

samostatná.  

 

V první kapitole autorka správně zasazuje téma do mezinárodního kontextu, koneckonců 

některé mezinárodní úmluvy byly předobrazem, resp. přímou inspirací pro podmínky vytvoření 

soustavy Natura 2000 v právu EU. Druhá kapitola se proto logicky věnuje dvěma základním 

pramenům sekundárního práva EU, směrnici o ptácích a směrnici o stanovištích. Třetí až pátá 

kapitola se týká národního provedení závazků ČR z obou směrnic EU, jak v rovině legislativní, 

tak praktické. Autorka správně zaznamenala i řízení Komise proti ČR v případech neplnění, 

resp. porušování práva EU na tomto úseku.   



Připouštím, že v některých částech je hodnocená diplomová práce sice převážně popisná, avšak 

to je dle mého názoru v určitém rozsahu standardní a nezbytné. Diplomantka velmi často cituje 

z odborné literatury, ale také zaujímá svá stanoviska. Právní ani věcné chyby jsem v podstatě 

nezaznamenal. Domnívám se, že diplomantka cíle diplomové práce splnila. Oceňuji, že 

pracovala samostatně, klíčové pasáže se mnou konzultovala.  

 

Formální úprava diplomové práce splňuje standardy kladené na tento typ kvalifikační práce na 

Právnické fakultě UK. Text je rovněž na velmi pěkné jazykové úrovni, dobře se čte, úprava 

včetně členění textu je přehledná.  

 

Diplomantka dle mého názoru prokázala schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, 

vybrat z nich to podstatné a provést samostatně deskripci, analýzu, syntézu a závěry. Práce má 

komplexní charakter. Závěry představují vhodný základ pro diskuzi při ústní obhajobě. Pouze 

bych si dovolil mírně nesouhlasit s autorkou, pokud jde o její tvrzení na str.88, že by vlastníci 

dobrovolně nevynakládali své prostředky na péči o biologickou rozmanitost. Osobně takové 

znám. 

 

 

Závěrem: 

Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, přičemž navrhuji klasifikační stupeň  

výborně, v závislosti na úrovni ústní obhajoby. 

 

Při obhajobě prosím, aby se diplomantka zabývala následujícími tématy: 

 

1) Uveďte klady a zápory právní úpravy smluvního vyhlašování evropsky významných lokalit. 

Lze vyhlásit smluvně také ptačí oblast?  

2) Lze po vyhlášení nařízení vlády č.187/2018 Sb. hovořit o tom, že soustava Natura 2000 byla 

v ČR dokončena? Co postoj Evropské komise? 

 

V Roztokách, dne  26.1.2019 

 

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

vedoucí DP 


