
Posudek vedoucího diplomové práce: 
Patricie Tokárová „Institucionální zajišt ění ochrany životního prostředí v České 

republice“ 
 
Diplomová práce Patricie Tokárové na téma „Institucionální zajištění ochrany životního 

prostředí v České republice“ má  celkem 102 a skládá se vedle úvodu a závěru ze čtyř kapitol,  
seznamu použité literatury, seznamu zkratek, česky a anglicky psaného abstraktu a seznamu 
klíčových slov. Splňuje tak veškeré požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 
2.května  2011. 

 
Aktuálnost tématu práce je dána klíčovým významem institucionálního zabezpečení 

(zejména stanovením a rozdělením jednotlivých kompetencí a vhodným výběrem příslušných 
orgánů) pro funkčnost ochrany životního prostředí. Toto téma sice v současné době není jako 
celek středem pozornosti odborné veřejnosti, nicméně s ním souvisí celé řada sporných a 
aktuálních otázek a dílčích problémů (postavení a kompetence ČIŽP, postavení správ 
národních parků a chráněných krajinných oblastí, úloha soudů při ochraně životního prostředí 
apod.) Diplomantce se podařilo zpracovat téma aktuálním způsobem a na řadu problémů 
poukázat resp. naznačit jejich možná řešení. 

 
Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za středně náročnou. 

Zpracování tématu klade vyšší nároky na znalost širokého okruhu právních předpisů z oblasti 
práva životního prostředí, správního práva a ústavního práva. 

  
Hodnocení práce. Diplomová práce se člení vedle úvodu a závěru na čtyři  kapitoly, které 

jsou dále poměrně podrobně členěny (práce používá 3 úrovně členění) a logicky na sebe 
navazují. Autorka se nejprve věnuje obecně právu životního prostředí (zejména jeho 
pramenům a funkci) a ústavním základům veřejné správy, tato kapitola je čistě popisná 
nicméně její zařazení je ze systematického hlediska nezbytné. Následují dvě stěžejní a 
nejrozsáhlejší kapitoly, ve kterých se autorka věnuje jednotlivým státním orgánům a jejich 
roli  při ochraně životního prostředí, při čemž se neomezuje jen na orgány veřejné správy 
(obecné i speciální), ale též ve věnuje parlamentu, soudům a vládě. V této části práce  se 
autorka snaží upozornit na řadu sporných otázek, a podává nejen rozbor kompetencí, ale též 
se zamýšlí nad funkčností platného rozdělení kompetencí. Tento přístup uplatňuje zejména 
v subkapitolách, které se věnují správnímu soudnictví, postavení vlády, ČIŽP a správám NP a 
CHKO. Autorka sice převážně jen upozorňuje na problémy a pracuje s různými názory na 
jejich řešení, nicméně místy uvádí též vlastní stanoviska. Závěrečná kapitola je věnována 
dalším subjektům, které se podílejí na ochraně životního prostředí (veřejné stráže, SFŽP, 
odborné organizace).        

Práci jako celek hodnotím kladně, jediným problémem práce je příliš široké téma, takže 
při zvoleném velmi komplexním přístupu se autorka u některých subjektů působících 
v ochraně životního prostředí omezuje na pouhý popis právní úpravy. S ohledem na rozsah 
diplomové práce (i tak se jedná o rozsahem nadprůměrnou práci – 102 stran) by však bylo 
opravdu velmi obtížné podat u všech subjektů kritický rozbor stávající právní úpravy. 

 
Autorka prokazuje, že se s tématem velmi dobře seznámila a je znát, že ji téma práce 

zaujalo. Téma zpracovala komplexně, neomezila se na pouhý popis nýbrž se snažila o kritický 
rozbor a postižení funkčnosti stávajícího zajištění ochrany životního prostředí, byť tento 
přístup neuplatňuje v celé šíři práce a z tohoto pohledu není práce zcela vyvážená. Podařilo se 
jí však  upozornit na řadu problémových otázek (např. v souvislosti s postavením ČIŽP, 
dělenými kompetencemi mezi Mze a MŽP na úseku vod či správami národních parků). Místy 



se až nad rámec tématu dotýká řady věcných problémů, např. v souvislosti s úlohou správního 
soudnictví upozorňuje na významné problémy práva životního prostředí, kterých se judikatura 
zejména Nejvyššího správního soudu týká (např. otázky související s výkladem tzv. Aarhuské 
úmluvy).  

Práce je logicky uspořádána a jednotlivé části tak na sebe navazují a vytvářejí vzájemně 
propojený celek. Drobné nedostatky práce vykazuje po jazykové a stylistické stránce 
(překlepy  a stylistické neobratnosti). Grafické zpracování práce je na standardní úrovni. 
Kladně hodnotím též práci s literaturou včetně četného využívání soudní judikatury.  

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci 

Patricie Tokárové jako velmi dobrou a výbornou a jako takovou ji doporučuji k ústní 
obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomantka odpověděla na 

tyto otázky: 
1. Které kompetence svěřené ČIŽP považujete za nevhodné a které podle Vašeho 

názoru naopak ČIŽP chybí? 
2. Charakterizujte výhody a nevýhody případného modelu výlučně speciální státní 

správy v oblasti životní prostředí oproti stávající právní úpravě. 
 
 
 
V Praze dne 21. května 2011   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


