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Název práce:  Právní nástroje ochrany půdy 

Autor práce:  Pavel Kolářík 

Diplomová práce je zpracována v celkovém rozsahu 106 stran, z toho 91 stran vlastního textu 

(upozorňuji, že byť je zřejmé, že práce dosahuje minimálního stanoveného rozsahu, chybí v ní 

prohlášení o počtu znaků vlastního textu diplomové práce včetně poznámek pod čarou, které 

je povinnou formální náležitostí práce dle čl. 43 odst. 2 písm. d) Pravidel pro organizaci studia 

na Právnické fakultě UK ve znění platném ke dni odevzdání práce). Kromě úvodu a závěru je 

výklad členěn do osmi částí věnovaných postupně úvodu do problematiky (pod názvem 

„Životní prostředí a půda“), obecné charakteristice právních nástrojů v ochraně životního 

prostředí, pramenům právní úpravy na úseku ochrany půdy, právním nástrojům ochrany 

zemědělského půdního fondu, právním nástrojům ochrany pozemků určených k plnění funkcí 

lesa, ochraně půdy prostřednictvím regulace území, ochraně půdy v dalších právních 

předpisech a odpovědnosti v ochraně půdy. Práci doplňují seznamy zkratek a použitých zdrojů 

a povinné součásti (abstrakty, klíčová slova).  
 

Datum odevzdání práce: 1. září 2020 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma ochrany půdy jako celek není nové, vzhledem k významu 

této složky životního prostředí jej ale lze označit za významné a stále aktuální. Dílčí aspekty 

tématu (protierozní ochrana půdy, ochrana půdy v rámci územního plánování a stavební 

činnosti, role využívání půdy v adaptaci na změnu klimatu) lze pak označit za aktuální i ve 

smyslu zvýšené pozornosti, která je jim v současné době věnována.  
 

Náročnost tématu: Téma hodnotím jako středně náročné. Autor pojímá ochranu půdy largo 

sensu a relevantní právní úprava, s níž se v práci musí vypořádat, je proto velmi široká. Na 

druhou stranu se jedná o téma, kterému je pravidelně věnována pozornost odbornou právní 

literaturou a v němž se až na výjimky neobjevují složité právní otázky. 
 

Hodnocení práce: Z hlediska formálního je práce na velmi dobré úrovni, téměř se v neobjevují 

překlepy a pravopisné chyby a použitý styl je srozumitelný a v dobrém smyslu slova čtivý. 

Autor též jednotně a formálně správně odkazuje na použité zdroje, ke zvážení v případě další 

vědecké činnosti je pouze zkrácení formátu odkazů v případě opakovaných citací týchž děl. 

Drobnou připomínku směřuji k úpravě poznámek pod čarou, jejichž text by měl být též 
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zarovnán do bloku; jedná se však skutečně o drobnost, grafická úprava práce je jinak velmi 

dobrá. Významnější připomínku mám ke zvolené struktuře práce, resp. šíři, v níž se autor 

rozhodl téma zpracovat, která nutně vede k tomu, že výklad je u řady dílčích aspektů velmi 

povrchní. Za zcela zbytečnou považuji druhou část práce věnovanou obecné charakteristice 

nástrojů v ochraně životního prostředí; autor nepíše učebnici, ale právní vědeckou práci 

z oboru práva životního prostředí, obecné znalosti je tedy třeba u čtenáře předpokládat 

(případně je nechat na jeho samostudium). Obdobně mám výhradu k některým dalším částem 

práce, zejména k části sedmé, věnované ochraně půdy v dalších právních předpisech. Autor se 

v této části výkladu omezuje prakticky jen na velmi povrchní popis vybraných institutů 

několika souvisejících předpisů, který má pro čtenáře byť jen s průměrnou orientací v tématu 

jen minimální přínos. Za ne zcela šťastně zpracovanou považuji též kapitolu věnovanou 

pozemkovým úpravám – jedná se o velmi široké a významné téma, jehož zúžení na pouhé dvě 

strany textu (pominu-li stránku věnovanou pozemkovým úřadům) vede k až příliš velkému 

zjednodušení a ve vztahu k ochraně půdy klade více otázek, než přináší odpovědí (autor zde 

na základě jediného článku vyslovuje poměrně kategorické soudy, které opakuje i v závěru 

práce, aniž by analyzoval právní úpravu jako takovou). Rozumím samozřejmě tomu, že u tak 

širokého tématu, jakým je ochrana půdy, nelze v rozsahu diplomové práce pojednat o všech 

aspektech skutečně do hloubky, pak je ale lepší některé související otázky vynechat a zaměřit 

se pouze na ty stěžejní. Příkladem, kde tato detailní (kritická) analýza v práci chybí, je otázka 

odpovědnosti za ekologickou újmu na půdě, které jsou věnovány pouhé dvě strany textu. 

Obdobně (včetně konkrétních návrhů de lege ferenda) mohly být rozvinuty autorovy úvahy o 

sjednocení právní úpravy odnímání zemědělských a lesních pozemků (str. 60) či „reformě“ 

výkonu státní správy v ochraně půdy „zcelení[m] v podobě přetvoření krajských poboček 

pozemkových úřadů v příslušné odbory krajských úřadů a Státního pozemkového úřadu na 

ústřední orgán státní správy“ (str. 70). Poslední kritickou poznámku směřuji k práci s odbornou 

literaturou, resp. se zdroji obecně. Autor v práci velmi často odkazuje na několik použitých 

zdrojů až na konci odstavce, v němž pojednává o určité dílčí otázce. Tento přístup není šťastný, 

protože není zřejmé, k čemu přesně v daném odstavci se jednotlivé odkazy vztahují. Odkaz by 

měl pokud možno vždy následovat po větě, která se k danému zdroji váže (samozřejmě je 

možné odkazovat až na konci odstavce, resp. odkazovat zároveň na více zdrojů, ale vždy musí 

být čtenář schopen přiřadit k uváděné informaci/tvrzení příslušný zdroj).  

 

Přes výše uvedenou kritiku (která je ostatně rolí oponenta) hodnotím práci jako celek kladně. 

Je z ní zřejmé, že se autor zpracování tématu věnoval poctivě a se snahou postihnout všechny 

jeho relevantní aspekty. Dobře jsou zpracovány úvodní části věnované věcným souvislostem 

tématu a pramenům právní úpravy, stejně jako (a zejména) část věnovaná ochraně 

zemědělského půdního fondu. Líbí se mi i závěr práce (byť ne se všemi tvrzeními autora 

souhlasím), který předchozí výklad srozumitelně shrnuje a „zastřešuje“, včetně úvah nad 

možnou kodifikací ochrany půdy v jednom základním předpisu. 
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 

předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 

doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře, případně (dle 

výkonu autora u obhajoby práce) až výborně. 

 

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

 

V rámci obhajoby prosím autora o detailnější rozbor jeho návrhů na sjednocení právní úpravy 

odnímání zemědělské a lesní půdy (který z obou postupů by byl podle něj vhodnější?) a 

reformu státní správy v oblasti ochrany půdy uvedených v práci. Též ho prosím o vyjádření 

k možné kodifikaci právní úpravy na tomto úseku – považuje ji za žádoucí, či nikoliv (viz jeho 

úvahy na str. 91)? 

 

 

V Praze dne 26. září 2020 

 

 

 

 

                           

 

      

                                                                                                 …………….………………………………….. 

              JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

                  oponentka diplomové práce 

 

 


