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K předmětu (tématu) práce:  

  

Předložená diplomová práce zpracovaná na téma „Právní postavení sousedů v procesech 

územního rozhodování“ si klade za cíl představit proces územního rozhodování. Zvolené téma 
je beze sporu velmi aktuální a hojně diskutované. Autorka si zaslouží pochvalu za to, že se 

rozhodla téma zúžit jen na právní postavení „sousedů“. Ve své práci kvalitně zpracovala 
postavení sousedů (mezujících i nemezujících) v procesech územního rozhodování z hlediska 

jejich (zejména) práv a povinností. Přínos práce spočívá v tom, že se nejedná pouze o dílo 
popisné, nýbrž autorka vybrané problémy rozebírá a snaží se o jejich teoretické řešení. 

  

K metodice a práci s prameny:  

  

Pro úspěšné zpracování diplomové práce bylo zapotřebí věnovat značnou pozornost 

výběru a zpracování zdrojů. Autorka prostudovala pečlivě platnou právní úpravu, odpovědně 
přistupovala k odborné literatuře a vycházela i z jiných zdrojů, zejména internetových. Ve své 

práci pracuje s velikým množstvím judikatury. Citační normy jsou v pořádku. 
Diplomantka prokázala schopnost zpracovat vybrané téma v adekvátním rozsahu. 

  

Formální a systematické členění práce: 

  

Diplomová práce o rozsahu 65 stran textu celkem je členěna do dvou základních částí, úvodu a 
závěru. Prví a druhá část jsou podrobně rozčleněny. Po stručném „Úvodu“ (kapitola 1.), ve 

kterém autorka představuje záměr (cíl) své práce, následuje první část práce s názvem „Obecná 
část“ (kapitola 2.). V obecné části autorka představuje základní pojmy a instituty, které s její 

prací souvisejí, jako např. územní rozhodování, soused, sousedství a okolí, územní řízení, 

zjednodušené územní řízení, postupy při vydání územního souhlasu, uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a vydání regulačního plánu, účastníky apod. Při výkladu pojmů vychází z judikatury.  

Druhá část s názvem „Zvláštní část“ (kapitola 3.) se věnuje územnímu řízení, zjednodušenému 
územnímu řízení, postupu při vydávání územního souhlasu, postupu při uzavírání příslušné 

veřejnoprávní smlouvy, postupu při vydávání regulačního plánu. Každý jednotlivý postup je 
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zde podrobně rozebrán. Vnitřní členění třetí části je precizní. Autorka nezapomíná na cíl svého 

diplomového úkolu a zvláštní pozornost věnuje právě postavení sousedů. Práce je zakončena 
shrnujícím (stručným) „Závěrem“ (kapitola 4.). 

 

V průběhu obhajoby by se paní Zuzana Jílková mohla vyjádřit k následující otázce: 
 Jaké jsou rozdíly v postavení sousedů v procesech územního rozhodování v procesech 

stavebního řízení?  
 

 Shrnuji:  

  

Paní Zuzana Jílková předložila velmi zdařilou práci. Její diplomová práce splňuje 

požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou diplomovou práci doporučuji k 

obhajobě a předběžně (v závislosti na průběhu ústní obhajoby) navrhuji klasifikovat ji 
známkou „výborně“. 
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