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Téma a rozsah práce:  
Oponovaná diplomová práce je zpracována v rozsahu 102 stran textu, včetně předepsaných 
příloh (anglické resumé, seznam použitých pramenů, klíčová slova). Vlastní text práce je, 
vedle úvodu a závěru, rozdělen do 4 kapitol, ve kterých se autorka postupně zabývá 
základními pojmy a východisky tématu, dále orgány moci soudní, zákonodárné a výkonné, ve 
třetí kapitole se soustřeďuje na orgány státní správy a územní samosprávy a konečně ve čtvrté 
kapitole se věnuje vybraným speciálním subjektům, podílejícím se na ochraně životního 
prostředí.   
 
 Aktuálnost a závažnost tématu:  
Jedná se o neustále aktuální téma, a to s ohledem na jeho právní povahu, vliv nepochybně 
sehrává i vývoj právní úpravy v oblasti vnitrostátního práva. Vzhledem k problematice 
zajištění ochrany životního prostředí, resp. prosazování práva životního prostředí v praxi se 
jedná o téma společensky velmi závažné.  Je tedy třeba autorku za výběr tématu pochválit. 
 
Náročnost tématu:  
Zvolené téma lze považovat za standartně náročné. K danému tématu existuje poměrně dost 
odborné literatury, ze které také autorka bohatě čerpala (až na to, že v některých stěžejních 
pramenech – Hendrych, Damohorský – nepracovala s posledním vydáním), přesto se jedná o 
příležitost autorky se k danému tématu vyjádřit ze svého úhlu pohledu. To se jí poměrně 
zdařilo, s řadou autorkou učiněných závěrů se lze ztotožnit. 
 
Hodnocení práce:  
Předložená diplomová práce prokázala autorčinu schopnost seznámit se s odbornou 
literaturou, nalézt příslušná fakta, tato utřídit a analyzovat jejich obsah. Práce má logickou 
strukturu, autorka se drží zavedené systematiky známé z obecných pramenů správního práva. 
Autorka v práci prokázala dobrou znalost správního práva i práva životního prostředí. Snad 
jen v některých pasážích práce (např.subkap.2.3.) mohla do výkladu obecné teorie správního 
práva vnést příklady z oblasti ochrany životního prostředí, což by výsledný text poněkud 
oživilo a projasnilo. U případů, kdy autorka zmiňuje dávné pokusy ministerstva životního 
prostředí o přípravu nové legislativy (kodex práva životního prostředí, zákon o veřejných 
strážích), by mohl nezasvěcenému čtenáři vzniknout dojem, že jde o aktuální stav.   
 
K textu práce by se dalo uvést i několik drobnějších kritických připomínek. Např. nerozumím 
pozn.p.č.33, když v roce 2005 těžko mohla kolegyně Tichá psát o hlavě osmé trestního 
zákoníku z roku 2009. Na str.23 nerozumím, jak může „obecně panovat stav odsouzených“. 
V subkap.2.2.4. bych býval uvítal i informaci, v jakém rozsahu, resp. za jakých podmínek se 
mohou práva na příznivé životní prostředí domáhat fyzické osoby. Na str.47 chybí 
kompetence ministerstva školství v oblasti ochrany životního prostředí. V pozn.p.č.85 není 
jasné, o jaká chráněná území v daném případě jde. K výkladu kompetencí AOPK ČR na str.77 
dodávám, že tato organizace je též vědeckým orgánem CITES podle zákona č.100/2004 Sb. U 
veřejných stráží chybí výklad o rybářské stráži. 
 



Celkově však hodnotím práci jako poměrně zdařilou, zejména pokud jde o práci s judikaturou 
či autorčiny pokusy o kritickou reflexi stávající právní úpravy.  
Po formální stránce je třeba autorce vytknout, že poněkud odbyla jazykové korektury a jako 
kuriozitu uvádím, že autorka neustále komolí jméno prof. Damohorského. 
 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Jelikož diplomová práce splňuje požadavky 
jak po formální tak po obsahové stránce, mohu ji doporučit k ústní obhajobě, s navrženým 
hodnocením velmi dobře. 
 
Otázky k obhajobě:  

1) Posuďte právní úpravu institucionálního zabezpečení výkonu státní správy na úseku 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Proč se na str.58 domníváte, že by šlo případnou 
novelizaci obtížně prosadit? 

2) Je usnesení vlády podle § 43 odst.1 zákona č.114/1992 Sb. závazné i pro účastníky 
správního řízení následně vedeného ministerstvem životního prostředí? 

 
 
 

V Praze dne 18. května 2011    JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
         oponent diplomové práce  


