
Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: Julie Balážová   

Téma a rozsah práce: Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí  

Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 48 stran textu (125 348 znaků) 

rozděleného, mimo úvod a závěr, do čtyř základních kapitol. Práce obsahuje všechny 

předepsané součásti a po formální stránce splňuje všechny požadavky předepsané pro 

tento druh prací.  

Datum odevzdání práce: 22. března 2022 

Aktuálnost a náročnost tématu: Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí náleží 

mezi témata, která jsou stále aktuální. Málokterý aspekt právní úpravy ochrany životního 

prostředí vyvolává větší pozornost, která pramení jednak z poměrně častých změn 

právní úpravy, z bohaté a vyvíjející se judikatury a v neposlední řadě i ze způsobu jejího 

vnímání v široké společnosti, ať již v pozitivním nebo negativním smyslu. Náročnost 

tématu plyne především z rozsahu a roztříštěnosti relevantní právní úpravy.                

Hodnocení práce: Východiskem práce je vymezení účasti veřejnosti na rozhodování ve 

věcech životního prostředí dle Aarhuské úmluvy. Analýza vnitrostátní právní úpravy 

účasti veřejnosti je pak rozdělena na oblast povolování realizace staveb zahrnující 

postupy označované jako průřezové nástroje. Takové označení by mohlo být přesnější, 

neboť integrované povolování není primárně vázáno na stavbu, ale zařízení. Druhou 

oblast pak představují řízení na vybraných úsecích ochrany složek životního prostředí.          

Z předložené práce je zjevné, že autorka je se zkoumanou oblastí právní úpravy velmi 

dobře obeznámena. Práce poskytuje velmi dobrý přehled aktuálního stavu právní úpravy 

účasti veřejnosti a problémů, které jsou s ní spjaty. Autorka se neomezila toliko na 

popis právní úpravy, ale zkoumanou materii poměrně podrobně hodnotí. Při vypracování 

práce využila poměrně rozsáhlý soubor odborné literatury a judikatury, kdy zejména 

posledně uvedený pramen ji .  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Julie Balážové hodnotím 

jako poměrně zdařilou a doporučuji ji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi 

dobře. 

Otázky k ústní obhajobě: 

Lze obec považovat za dotčenou veřejnost ve smyslu Aarhuské úmluvy a jakým 

způsobem je zajištěna její účast na rozhodování v rozsahu řízení analyzovaných 

v předložené diplomové práci?    

 

V Praze dne 27. března 2022    JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

                       vedoucí d.p.  


