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Téma práce je zajímavé a relevantní, tu a tam jsou pasáže různě zmatené, ale oceňuji, že 
studentovi mohlo téma pomoci v jeho práci. Menší přehlednost je možná daná právě tím, že 
se student v oblasti dlouhodobě pohybuje, nicméně i tak by práci pomohlo určité projasnění 
a značné vyprecizování. Při čtení pro mě nebylo vždy snadné najít, zda je v každé 
podkapitolce skutečně to, co tam být má, ale většinou to šlo dohledat. 
 
Grafická úprava práce je poměrně v pořádku, někdy se v práci vyskytují či nevyskytují špatně 
čárky. Jedná se o práci, která, stejně tak jako mnoho jiných současných prací, češtině vnucuje 
čárku u krátkých uvození věty (např. u výrazu „naproti tomu“ s. 3), ovšem čeština oproti 
angličtině u takovýchto větných členů čárku většinou nepoužívá. Stejně tak zůstaly některé 
části textu šedivé namísto černého,  problémem jsou i velká a malá písmena  (např. Staré 
město pražské se nepíše s velkým P, s. 24, naopak u slova město lze dle význam psát obojí). 
 
Jakkoli se to nyní nemusí zdát, nejsem zastáncem hanění práce kvůli různým 
nedokonalostem, pokud je její vystavění a použitá argumentace na patřičné úrovni. To 
bohužel v práci postrádám, při první i druhém čtení jsem se nemohla ubránit dojmu, že se 
práce skládá z velké řady různě pospojovaných částí. Po projetí Turnitinem (softwarem pro 
kontrolu závěrečných prací) se ukázalo, že je tomu skutečně tak. Problém přitom spočívá 
v tom, že student příliš volně používá přímé citace. To, jak s přímými citacemi zachází, je 
problematické z následujících důvodů: 
 

- V textu nejsou přímé citace jasně označeny, některé jsou označeny kurzivou, některé 
kurzistovu s uvozovkami, některé nejsou od běžného textu odděleny vůbec. Během 
čtení tak vůbec není zřejmé, které pasáže jsou a které nejsou přímou citací, 
respektive čtenář díky vyskytující se kurzivě nabude dojmu, že přímé citace jsou 
označeny, podrobnější pohled však ukazuje obrázek jiný. 

- Ani označené přímé citace často dostatečně nespecifikují konkrétní zdroj, pokud 
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práce cituje např. koncepci, je v poznámce pod čarou pouze název koncepce,  přímou 
citaci je však třeba doprovodit i jasnou informací, odkud byla vzata, tedy stránkou, 
paragrafem atp.  

 
Vše je o to markantnější, že celé části práce jsou z přímých citací vystavěné.  

 
Příkladem budiž strana 43, u věty „Nutnost posuzovat tvrzený jiný veřejný zájem ke 
konkrétní posuzované věci zdůraznil NSS ve svém rozhodnutí č. j. 6 As 65/2012 – 161 ze dne 
10. 5. 2013.“ je uveden v poznámce pod čarou č. 60 zdroj (konkrétně: 
www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/verejny-zajem-2/), nicméně 
přestože jde o přímou citaci, není to z ničeho poznat, text není uveden kurzívou, která tuto 
větu obklopuje větu shora i zdola! (Neoznačená přímá citace je tedy bez označení vsazena 
mezi jiné přímé citace.) Uvedený zdroj odkazuje na webovou stránku, datum navštívení 
stránky chybí, odkaz odkud přesně je citace čerpána rovněž (pozn. jedná se o článek s 

názvem Veřejný zájem (2), autor Jitka Dvořáková, odstavec Soudní judikatura,  veřejný 
zájem a ochrana přírody a krajiny).  
 
V jiných případech je pak přímá citace (zřejmě) značena kurzivou, je u ní uveden i zdroj, ale 
opět konkretizace, odkud je přesně čerpáno, chybí. Případem budiž citace na straně 44, která 
zní: „Systematická plošná památková ochrana městských a venkovských historických sídel, 
hodnotných architektonických a urbanistických celků a jedinečných úseků kulturní krajiny 
patří k nejnáročnějším, ale zároveň kulturně a společensky nejstěžejnějším úkolům státní 
památkové péče. Ochrana specifických hodnot památkově chráněných území musí spočívat 
ve vzájemné spolupráci a dobře fungující součinnosti orgánů státní správy, krajů, obcí, 
odborné organizace státní památkové péče a vlastníků nemovitostí“. Odkaz - poznámka pod 
čarou č. 65 pak uvádí: Koncepce památkové péče v ČR na léta 2017 – 2020. Další specifikace 
chybí (pozn. jedná se o str. 34 či v nestránkované podobě – text jsem nenalezla v pdf, jen 
v doc – pak oddíl 3. III, anotace). 
 
Podobných problémů je pak v práci opravdu mnoho. 
 
Nejsou to jediné problémy práce se zdroji, jedná se však o ty hlavní. Mimo to za nešťastnou 
považuji chybu (viz poznámka pod čarou 9) citovat Ústavu ČR ze soudního spisu, který 
mimochodem obsahuje zmínku o Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy, ale o 
Ústavě ČR vůbec nic.  Samotné znění Ústavy je pak citováno dobře. Dále pak číslo zákonu o 
státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je zmíněno až na straně 33, předtím ovšem text na 
tento zákon odkazuje více než třicetkrát, a to mnohdy na konkrétní paragrafy. To z mého 
pohledu není banalita, ale ilustrace neprecizního pojetí práce.  
 
Student se také domnívá, že provedl obsahovou analýzu, ovšem zde je třeba být na pozoru, 
obsahovou analýzou se ve společenskovědních pracích označuje jedna z technik analýzy 
dokumentů, která má například odhalit skryté informace v písemných materiálech 
nejrůznějšího druhu, to ovšem student nedělá. 
 
Výše uvedená kritika však neznamená, že práce nemá potenciál. Má! Je potřeba lépe uchopit 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/verejny-zajem-2/
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a vést myšlenku práce, doladit citace, používat méně ctrl c a ctrl v a nebát se problém 
analyzovat. Myslím, že potřebné doladění práce zas až tak náročné nebude a je určitě dost 
dobře možné. Ráda bych tedy studena povzbudila se nevzdat a práci statečně dotáhnout. 
 
Z výše uvedených důvodů týkajících se práce s přímými citacemi nedoporučuji práci 
přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou „F“. 
 
Na komisy pak nechávám, zda se studentem zahájit disciplinární řízení z důvodu 
plagiátorství. Sama se bez osobní znalosti studenta domnívám, že k současnému stavu spíš 
vedlo jeho ledabylé pojetí diplomové práce, nedbalost a hlavně zřejmě neznalost.  

Datum:         13.1.2020                                          Podpis: 

 
 
 


