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Předložená práce byla úspěšně obhájena na Univerzitě Karlově v Praze jako diplomová 

práce s hodnocením výborně a nyní je předkládána k uznání jako práce rigorózní ve 

smyslu čl. 8 odst. 1 rigorózního řádu Univerzity Karlovy. Při posuzování náležitostí 

předložené práce je tedy nutné vycházet z požadavků, které studijní předpisy kladou na 

rigorózní práce, především tedy z požadavků vymezených v článcích 3 a 4 Pravidel pro 

organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (s výjimkou 

čl. 4 odst. 3). 

 

Předložená práce byla zapracována v rozsahu 401 178 znaků vlastního textu a bezpečně 

tak dosahuje minimálního počtu znaků vyžadovaného v případě rigorózní práce 

(180 000 znaků). Práce splňuje i všechny ostatní formální náležitosti a nemám k ní 

z tohoto hlediska žádné výhrady. 

 

Autorka si pro oblast svého výzkumu zvolila jedno z nejaktuálnějších                                       

a nejdiskutovanějších témat současné doby, a to jak z pohledu de lege lata, tak i de lege 

ferenda. Nevládní  neziskové organizace, respektive spolky, hrají při ochraně životního 

prostředí naprosto zásadní a nezastupitelnou roli. Autorka se při analýze a hodnocení 

jejich postavení a činnosti neomezila pouze na „tradiční“ oblast zájmu, tedy účast spolků 

na rozhodovacích procesech, ale do své práce zahrnula rozbor i dalších oblastí jejich 

působnosti a rovněž vymezení obecných východisek jejich existence. Práce tak podává 

komplexní přehled dané problematiky, jehož součástí je podrobná diskuse k dílčím 

otázkám, které stávající právní úprava vyvolává.          

 



Způsob zpracování tématu odpovídá standardům vědecké práce. Práce má jasně 

stanovené cíle, a logicky strukturovaný obsah. Autorka při jejím zpracování prokázala 

nejen výborné znalosti zkoumané právní materie, ale i relevantní odborné literatury a 

judikatury. K úspěšnému zpracování tématu bezpochyby přispěla i autorčina praxe 

v neziskovém sektoru. Závěry práce jsou srozumitelné, přesvědčivé a odpovídají 

vytčeným cílům. Mám za nepochybné, že autorka v rámci předložené práce jednoznačně 

prokázala schopnost samostatné vědecké činnosti a při jejím hodnocení se mohu 

ztotožnit s kladným hodnocením vyjádřeným v posudcích diplomové práce. S odkazem 

na čl. 3 odst 1 . Pravidel (viz výše) mohu konstatovat, že autorka prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí činnosti a předložená práce tak splňuje i obsahové požadavky kladené 

na rigorózní práce.  

 

Závěr 

S ohledem na výše uvedené doporučuji uznat diplomovou práci Mgr. Kristýny 

Zahálkové s názvem Role spolků v ochraně životního prostředí jako práci rigorózní.  

 

V rámci ústní obhajoby nechť se autorka vyjádří k aktuálnímu vývoji právní úpravy 

postavení environmentálních spolků v rozhodovacích procesech, zejména s ohledem na 

návrh nového stavebního zákona (sněmovní tisk 1008).  

 

 

V Praze dne 6. ledna 2020     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
            oponent                 


