
Posudek vedoucího diplomové práce: 
Pavel Kolařík: „Právní nástroje ochrany půdy“ 

 
Diplomová práce Pavla Kolaříka na téma „Právní nástroje ochrany půdy“ má celkem 106 
stran, je použito standardní řádkování a velikost a typ písma, počet znaků vlastního textu 
v práci není uveden, nicméně práce má zjevně více znaků než je předepsaný minimální 
rozsah. Jako vedoucí práce jsem měla k dispozici jednu z posledních verzí práce ve formátu 
Word a ta měla při 93 stranách 198.036 znaků. 
Práce se skládá celkem z osmi dále členěných kapitol, nečíslovaného úvodu a závěru, 
seznamu pramenů, seznamu použitých zkratek a česky a anglicky psaného abstraktu a 
seznamu klíčových slov.  
Práce byla odevzdána 1. září 2020. 
 
Aktuálnost tématu. Zvolené téma považuji za vysoce aktuální a to zejména s ohledem na 
otázku klimatických změn a nezbytnosti adaptačních opatření na úseku ochrany půdy. Půda je 
přitom velmi zranitelnou složkou životního prostředí a její degradace patří mezi významné 
problémy životního prostředí ČR, resp. mezi globální problém životního prostředí. Právní 
úprava ochrany půdy přináší řadu aktuálních otázek k řešení.  
 
Náročnost tématu.  Téma práce považuji za spíše náročné. Náročnost je daná především 
roztříštěností právní úpravy ochrany půdy do řady právních předpisů a poměrně značným 
přesahem do souvisejících právních předpisů (např. územní plánování, regulace zemědělské 
činnosti apod.) Oporu pro zpracování tématu sice poskytuje poměrně široký okruh pramenů, 
nicméně chybí právní monografie či komentářová literatura, která by se věnovala výhradně 
ochraně půdy, zejména zemědělské.  
 
Formální a systematické členění práce. Práce je uspořádána do osmi dále členěných kapitol 
a nečíslovaného úvodu a závěru. Používá dvě úrovně členění. Práce je logicky uspořádaná  a 
zachycuje téma práce velmi komplexně. Členění práce sleduje logiku od „obecného ke 
zvláštnímu“.  
Nejprve je pozornost věnována věcným otázkám, po té jsou obecně a stručně vymezeny 
nástroje ochrany životního prostředí a prameny právní úpravy na úrovni mezinárodní, unijní a 
vnitrostátní. V dalších dvou významných kapitolách (4 a 5) jsou analyzovány dva stěžejní 
právní předpisy (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a lesní zákon). Kapitola šestá 
je věnována nástrojům ochrany půdy při regulaci využívání území, tedy významu právní 
úpravy pozemkových úprav a územního plánování při ochraně půdy. Sedmá kapitola se 
věnuje přesahům otázek ochrany půdy do souvisejících právních předpisů. Poslední kapitola 
je věnována otázkám odpovědnosti.   
 
Hodnocení práce. U diplomové práce oceňuji vedle výběru velmi aktuálního a diplomovými 
pracemi opomíjeného tématu poctivý a komplexní způsob zpracování, kdy nejsou opomenuty 
žádné podstatné aspekty tématu. Kladně hodnotím taktéž reflektování přesahů problematiky 
ochrany půdy v souvisejících právních předpisech a poctivý přístup diplomanta ke zpracování 
tématu (ten dokládá nejen samotná práce, ale také způsob její tvorby, neboť diplomant velmi 
poctivě práci konzultoval). Nedostatkem práce je její převažující popisný charakter, byť se 
autorovi v řadě ohledů daří pojmenovat a analyzovat problémové stránky právní úpravy a 
podat vlastní stanoviska, nicméně analýza mohla jít v řadě ohledů více do hloubky. Za zdařilý 
považuji závěr práce, ve kterém autor přehledně a poměrně výstižně hodnotí právní úpravu a 
shrnuje její nedostatky.  



Ke grafické a jazykové stránce práce nemám žádné podstatné připomínky. Práce není zcela 
prosta překlepů nebo jiných jazykových nesrovnalostí (např. namísto uvedení názvu zákona 
pouze tři tečky za jeho číslem). Ojediněle chybí zarovnání do bloku. Práce s literaturou je na 
dopovídající úrovni a nemám k ní žádné připomínky.  
Celkově posuzovanou diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou, výše uvedené 
připomínky podle mého názoru nesnižují její celkovou kvalitu. Práce prokazuje diplomantovu 
znalost tématu po právní i věcné stránce a naplňuje v úvodu vytyčený cíl práce podat 
souhrnný přehled o nejdůležitějších nástrojích ochrany půdy v ČR.  
 
Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím diplomovou práci Pavla 
Kolaříka  jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 
  
Otázky k obhajobě:  

1. Porovnejte způsob stanovení výše odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu se způsobem stanovení výše poplatku za odnětí „lesní půdy“.  

2. V práci upozorňujete na „selhávání“ pozemkových úprav při realizaci opatření na 
podporu ochrany půdy. Komentujte blíže tuto problematiku. Jakým způsob by podle 
Vašeho názoru šlo docílit zlepšení v tomto ohledu.  
 

 
 
V Praze dne 27. 9. 2020     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


