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Oponentský posudek  

 

Jana Slabá: Vybrané otázky ochrany přírody a krajiny v českém právu 

(kauza těžebních věží v mikroregionu Frenštátsko) 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 2.5. 2016 

 

Autorka se v posuzované diplomové práci na 109 stranách (plus povinné přílohy) zaměřila na 

oblast zvláštní části práva životního prostředí; konkrétně zpracovala problematiku právní 

úpravy ochrany přírody a krajiny a k ní připojila popis případu těžebních věží Dolu Frenštát. 

Jedná se o právně i společensky závažné téma. Pokud jde o náročnost, není téma zas až tak 

obtížné, neboť k tématu právní úpravy ochrany přírody a krajiny existuje poměrně početná 

odborná literatura.  

Hodnocená diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol, včetně úvodu a závěru.  Jádro 

tvoří kapitoly 2. až 5., kde autorka popisuje postupně prameny a právní úpravu územní 

ochrany přírody a krajiny, v mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. V kapitole 6. se 

pak věnuje zmíněné případové studii. 

Formální stránka diplomové práce je na pěkné úrovni, autorka uvedla všechny povinné 

přílohy vyžadované příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě kvalifikačních prací. 

Odborná literatura je citována velmi často, přehledně a správně. Práce vyhovuje i po grafické 

stránce, autorce lze pouze vyčíst, že zanedbala jazykové korektury. 

K práci mám však po obsahové stránce následující připomínky. 

V přehledu mezinárodních úmluv zásadně postrádám zařazení a rozbor Rámcové úmluvy o 

ochraně Karpat a jejího prováděcího protokolu o ochraně přírody a krajiny. Pokud autorka 

rozebírá téma vztahující se k regionu CHKO Beskydy, jedná se o velký nedostatek. 

V případě právní úpravy ochrany chráněných krajinných oblastí autorka opakovaně uvádí, že 

by bylo potřeba novelizaci, avšak nerozebírá blíže v čem. Kapitola 2. a subkapitola 3.2. 

nejsou až na výjimky opřeny o právnickou odbornou monografickou literaturu, autorka cituje 

buď z přírodovědných pramenů nebo jako v případě Natura 2000 z jedné brožurky nevládní 

organizace. Na str. 63-64 autorka odkazuje na neexistující subkapitolu diplomové práce. 

Tvrzení o zákazu zcizení majetku státu na str. 68 je nepřesné a neúplné. 

Jinak ale jsou kapitoly 2. až 5. zpracovány pečlivě. Má jít zřejmě jen o jakousi předehru ke 

kapitole 6., ve které se autorka konečně dostává k jádru svého záměru. V subkapitole 6.1. 

rozsáhle popisuje charakteristiku geografických, přírodních a kulturních poměrů 

v mikroregionu Frenštátsko a CHKO Beskydy a uvádí i právní kontext. V subkapitole 6.2.se 

pak věnuje podrobně případové studii Dolu Frenštát v katastru obce Trojanovice. Zásadním 

problémem kapitoly 6. je však její určitá odtrženost od předchozích kapitol diplomové práce. 

Sice v ní jsou popsány i otázky ochrany přírody v kauze těžebních věží, a tady by jistá 

spojitost s předchozím výkladem patrně byla, avšak v textu se autorka věnuje i celé řadě 
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právních pramenů, nástrojů, institutů a řízení, které v předchozích kapitolách rozebrány 

nebyly, např. z oblasti horního práva, odpadového práva či stavebního práva (včetně 

posuzování vlivů na životní prostředí). To vše ubírá na jisté srozumitelnosti textu a vyvolává 

též otázky stran smyslu, resp. cílů diplomové práce a stran logiky, resp. systematičnosti textu 

diplomové práce.    

Samotné závěry v kap.7 představují bohužel jen shrnutí dosavadního obsahu diplomové práce, 

aniž by zahrnovaly nějaké konkrétní autorčiny kritické názory a případné návrhy na změnu 

právní úpravy. 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Diplomová práce i přes výše uvedené připomínky splňuje požadavky kladené na tento typ 

kvalifikačních prací na PFUK v Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji 

doporučuji k ústní obhajobě, s navrženým hodnocením velmi dobře. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím otázkám: 

 

1) Rozveďte své tvrzení, že by si právní úprava ochrany chráněných krajinných 

oblastí zasloužila novelizaci zákona. 

2) Za jakých podmínek, resp. při použití jakých zákonných ustanovení by bylo 

teoreticky možné těžit nerostné suroviny na území chráněné krajinné oblasti? 

 

 

V Roztokách dne 12. června  2016    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

        oponent diplomové práce  


