
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Gabriela Zavadilová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Kraje a ochrana životního prostředí. Práce je přehledně 

zpracována na 86 stranách v 3 kapitolách doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné 

náležitosti. 

Datum odevzdání práce: duben 2012 

Aktuálnost (novost) tématu: Jak sama autorka v úvodu práce uvádí, role krajů při ochraně životního 

prostředí je na okraji zájmů odborné literatury. Role krajů je přitom zcela zásadní nejen při 

rozhodování v některých otázkách, ale i při tvorbě plánů a koncepcí na regionální úrovni. Téma je 

proto velmi aktuální i poměrně nové.  

Náročnost tématu: Téma kraje a ochrana životního prostředí je složité svým širokým rozsahem, kdy 

se autorka musela průřezově zabývat všemi právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí 

(ale i ústavního a správního práva). Ve srovnání s rolí obcí není k dispozici ani dostatek literatury, 

která se tématem zabývá. Téma lze proto hodnotit jako spíše obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 86 stranách v 3 kapitolách doplněných o úvod, závěr, 

abstrakt a další povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a 

stylistická úroveň je téměř bezchybná, práce neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je 

perfektní. Práce je navíc velmi čtivá, autorka navíc velmi pečlivě pracuje s citacemi děl jiných autorů. 

Po formální stránce proto hodnotím práci velmi pozitivně. 

Obsahový záběr práce je velmi široký. Autorka se nejdříve zabývá historickým vývojem krajů a 

postavením kraje v systému práva České republiky. Poslední kapitola je potom věnována již samotné 

roli krajů v ochraně životního prostředí. Kdy nejdříve je proveden rozbor po jednotlivých právních 

institutech a následně podle jednotlivých složek a zdrojů ohrožení. Přes velmi široký záběr práce se 

autorka umí v některých partiích diplomové práce dostat až na praktické problémy při aplikaci 

jednotlivých právních předpisů. Práci nelze ani po obsahové stránce možné nic vytknout a autorku je 

nezbytné za usilí vynaložené na její zpracování pochválit.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm výborný. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autorku ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Jak se postupuje v případě, kdy jsou zásady územního rozvoje kraje schváleny ve věcném rozporu s 

politikou územního rozvoje (a jak se této situaci předchází)?  

2. Jaký je názor autorky na případný přenos pravomoci k vedení procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí z krajů na obce s rozšířenou působností (viz § 91 novely stavebního zákona)? 

V Praze dne 12. 6. 2012 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


