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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma práce považuji za vysoce aktuální a vhodně zvolené pro rigorózní práci. Závazná 

stanoviska jsou vysoce frekventovaným a velmi důležitým nástrojem ochrany přírody a 

krajiny, ostatně jako i dalších složek životního prostředí. Zároveň se jedná o nástroj 

přinášející celou řadu problémových otázek aplikační praxe i teorie. V současné době 

prochází úprava institutu závazných stanovisek zejména ve vztahu k řízením podle 

stavebního zákona řadou legislativních proměn.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma práce považuji za náročné, předpokladem zpracování tématu jsou výborné teoretické 

znalosti institutu závazného stanoviska a související znalosti správního práva. Zároveň je 

logickým předpokladem znalost hmotněprávních i procesních otázek práva životního 

prostředí, především ochrany přírody a krajiny. Převažující metodou použitou k zpracování 

práce je metoda analytická, která využívá dedukci a indukci, jako doplňující je použita 

metoda deskriptivní. S ohledem na téma práce považuji zvolené metody za vhodné.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna vedle nečíslovaného úvodu a závěru do pěti dále členěných kapitol (jsou 

použity dvě úrovně členění). Práce se v prvních třech kapitolách věnuje obecné 

charakteristice závazného stanoviska a dotčeného orgánu včetně otázek přezkumu, ve druhé 

části (kapitoly 4 a 5, kterou považuji za stěžejní) se věnuje postavení orgánu ochrany přírody 

jakožto dotčenému orgánu a jednotlivým druhům závazných stanovisek vydávaných podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Zvolená struktura umožňuje komplexní zpracování 

tématu. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Z hlediska komplexnosti postrádám 

pouze specifika „tzv. naturového závazného stanoviska EIA“. Poměrně široký prostor 

věnovaný obecným otázkám závazného stanoviska je kompenzován skutečností, že 

teoretické otázky jsou v řadě případů demonstrovány na příkladech závazných stanovisek 

vydávaných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. na relevantní judikatuře 

k tomuto tématu.  

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Téma práce je zpracováno odpovídajícím způsobem jak po stránce formální, tak obsahové. 

Téma je zpracováno vhodnou metodu s využitím odpovídajících pramenů. Provedenou 

analýzu a její míru a závěry práce považuji za plně odpovídající tématu práce a úrovni 

rigorózních prací.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce, který rigorózantka vymezila v úvodu práce 

jako analýzu závazných stanovisek vydávaných 

v souvislosti s ochranou přírody a krajiny a 



  

zhodnocení jejich právní úpravy z hlediska účelnosti 

a efektivnosti, byl splněn.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je zpracována samostatně s vhodným využitím 

odpovídajícího množství a výběru pramenů. V práci 

se pochopitelně objevuje řada pasáží popisného či 

kompilačního charakteru, což je však s ohledem na 

zvolené téma a nutnost reflektovat odbornou 

literaturu zabývající se tématem závazných 

stanovisek resp. ochrany přírody a krajiny, nezbytné. 

Autorka však napříč textem předkládá vlastní 

stanoviska, hodnocení a úvahy de lege ferenda. 

Protokol o shodě vykazuje míru podobnosti menší 

než 5%. Nalezené shody jsou v převážné míře 

citacemi ustanovení právního předpisu, popř. se 

jedná o přímé citace řádně takto uvedené 

s označením příslušného pramene.  

Logická stavba práce Struktura a stavba práce, jak formální členění tak 

výstavba textu v rámci jednotlivých kapitol, je 

logická a srozumitelná.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

K práci s literaturou nemám žádné připomínky. 

Autorka pracuje s širokým okruhem relevantních 

pramenů, často a vhodně využívá soudní judikaturu. 

Použité zdroje jsou správně citovány.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Provedenou analýzu resp. úroveň zpracování tématu 

považuji za odpovídající. Autorka kriticky  pracuje 

s širokým okruhem pramenů, upozorňuje na řadu 

problémových otázek a zaujímá k nim své názory. 

Byť se s autorkou v pohledu na některé právní otázky 

ne zcela ztotožňuji (např. některé otázky specifik 

přezkumu závazných stanovisek podle stavebního 

zákona, některé názory na specifickou úpravu 

v zákoně č. 416/2009 Sb.), oceňuji její argumentaci.  

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická stránka  práce je standardní, dostatečně 

přehledná. Práce neobsahuje tabulky, grafy či 

obrázkové přílohy.  

Jazyková a stylistická úroveň Po stránce jazykové a stylistické je práce na 

standardní úrovni a nemám k ní žádné zásadní 

připomínky. V práci se místy objevují jazykové či 

stylistické nepřesnosti.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci mám pouze drobné připomínky uvedené výše v textu. Níže uvedené otázky reflektují 

některé připomínky.  

V rámci obhajoby doporučuji věnovat se těmto otázkám:  

1) V práci se kriticky vyjadřujete k vztahům zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, naopak kladně hodnotíte projednávanou novelu zákona o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací – konkrétně tzv. jednotné závazné stanoviska orgánu 



  

ochrany přírody, resp. nemožnosst jeho fikce. Charakterizujte a zhodnoťte tuto právní 

úpravu.  

2) V práci se zabýváte závazným stanoviskem posouzení vlivů, stručně jsou uvedeny 

specifika tzv. naturového posouzení. Uveďte základní odlišnosti, které plynou 

z posouzení vlivů záměru na celistvost a předmět ochrany lokality soustavy Natura 2000 

pro navazující řízení. Jak se tyto specifika projeví v závazném stanovisku?  

 

 

 

 

 

V Praze dne 13.2.202 

 
_________________________ 

pověřený akademický pracovník 


