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Oponovaná diplomová práce se zabývá průřezovou problematikou pozemních komunikací 

z pohledu práva životního prostředí. Diplomantka si vybrala nelehké a rozsáhlé téma, které by 

vydalo spíše na dizertační práci. Téma je nepochybně aktuální, i vzhledem k legislativnímu 

vývoji a zajímavé i z pohledu věcného. Jak správně autorka podotýká v úvodu na str.7, 

„…budování dopravní infrastruktury a u pozemních komunikací i provoz na nich vždy naráží 

na zájmy ochrany životního prostředí a je tedy nutné uplatňovat nástroje, které negativní vlivy 

na životní prostředí zmírňují. V České republice se přitom veřejný zájem na ochraně životního 

prostředí střetává s politickým zájmem na urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který 

vede k tomu, že některé mechanismy ochrany environmentálních veřejných zájmů se mění 

směrem, který znamená snížení úrovně ochrany životního prostředí.“ Právě těmto tématům se 

autorka ve své práci věnuje. 

Text oponované diplomové práce je členěn do úvodu, tří věcných částí a závěru. Jednotlivé 

části jsou pak členěny na jednotlivé kapitoly a podkapitoly, členění je až do čtvrté úrovně, tedy 

jde o poměrně složitě strukturovaný text. 

Autorka si vymezila cíle své diplomové práce na str.8. Cílem této práce je představit základní 

problematické aspekty staveb pozemních komunikací z hlediska jejich negativního vlivu na 

životní prostředí, popsat a analyzovat právní nástroje sloužící k omezování či eliminaci těchto 

vlivů a zhodnotit jejich účinnost. Soudím, že tyto cíle jsou realistické, i když poněkud nemalé, 

pokud jde o omezený rozsah diplomové práce. 

V první části se autorka nejprve zabývá základními pojmy zvoleného tématu. Dále rozebírá 

věcné aspekty, tedy negativní dopady umisťování staveb pozemních komunikací se zaměřením 

na zábor půdy a fragmentaci krajiny. Následně popisuje negativní dopady provozu na 

pozemních komunikacích, pokud jde o znečištění ovzduší, hlučnost a tzv. světelné znečištění. 

V druhé části se autorka již zabývá právními nástroji omezování negativních dopadů 

umisťování staveb pozemních komunikací. Nejdříve popisuje proces umisťování staveb 

pozemních komunikací, načež vysvětluje, jakým způsobem jsou v tomto procesu chráněny 

veřejné zájmy. Vybrala si přitom veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, na zamezování 

fragmentace krajiny a na ochraně půdy. Na závěr druhé části uvádí přehled správních aktů, 

které jsou v procesu umisťování staveb pozemních komunikací užívány k ochraně veřejných 

zájmů dotčenými orgány.  



Ve třetí části se diplomantka zabývá nástroji, jimiž český právní řád řeší negativní aspekty 

samotné existence pozemních komunikací a provozu na nich. V rámci této kapitoly se 

konkrétně věnuje ochraně ovzduší, ochraně proti hluku a problematice umělého osvětlení.  

V závěrech na str. 103 až 106 diplomantka shrnuje podstatná zjištění své diplomové práce a 

místy se pokouší o kritická zhodnocení a návrhy na zlepšení. Soudím, že řada z nich může 

sloužit jako základ pro diskusi u ústní obhajoby. Mnohé ze závěrů jsou bohužel formulovány 

obecně a zasloužily by si podrobnější zdůvodnění. 

 

Z obsahového hlediska lze uvést, že se autorka v zásadě vypořádala s cíli své diplomové práce, 

tak jak si je vymezila v úvodu oponovaného textu. Jistě, zvolené téma je široké a bylo by možné 

se mu věnovat i mnohem hlouběji. Škoda, že se autorka nezabývala některými zásadními prvky 

právní úpravy podrobněji, jako např. právní úprava vyvlastnění nebo urychlení výstavby 

liniových staveb nebo neuvedla samostatnou kapitolu věnovanou mezinárodnímu a unijnímu 

právu v oblasti zvolené problematiky. Také je škoda, že se nevyhnula některým chybám, viz 

též otázky níže. 

 

Z hlediska formální úrovni diplomové práce konstatuji, že diplomantka vyznačila všechny 

použité zdroje a uvedla všechny předepsané přílohy diplomové práce, jak ukládá Opatření 

děkana PFUK k tvorbě a obhajobě kvalifikačních prací. Autorka mohla věnovat větší pečlivost 

korekturám a formátování (např. rozhozené stránkování v přehledu obsahu). Také mohla být 

pečlivější při soupisu použitých pramenů (např. Listina základních práv a svobod je součástí 

ústavního pořádku, ale nemá povahu ústavního zákona). 

 

Závěr: 

Konstatuji, že oponovaná diplomová práce splňuje formální i obsahová kritéria pro tvorbu 

kvalifikačních prací na PFUK a proto ji připouštím k ústní obhajobě, s navrženým hodnocením 

velmi dobře, v závislosti na průběhu ústní obhajoby. Autorka by měla prokázat, že tématu 

rozumí a být schopna vyložit a obhájit své závěry. 

Doporučuji, aby se diplomantka věnovala při obhajobě následujícím dotazům: 

1)Může orgán ochrany přírody skutečně uložit zaplacení odvodu za pokácení dřeviny rostoucí 

mimo les podle § 9 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny (jak uvádíte na str. 41 diplomové 

práce)? 

 

2) Zná český právní řád a evropské unijní právo pojem „rychlostní silnice“? 

3) Mohla byste poněkud rozvést své tvrzení na str.104, kde zmiňujete možnou aktualizaci 

úpravy v zákoně o ochraně přírody a krajiny vzhledem k rychlosti, s jakou přichází změny 

ohledně urychlování výstavby liniových staveb?  

 

V Roztokách, dne 13.6.2021   doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

       oponent 

 


