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Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 86 stran včetně úvodu, závěru a povinných i 

vlastních příloh. Tématicky se zaměřuje na úlohu krajů v oblasti veřejné správy na úseku ochrany 

životního prostředí.  

Z hlediska aktuálnosti se domnívám, že téma bylo zvoleno velmi vhodně, protože se právní úprava 

v oblasti ochrany životního prostředí na úrovni krajů v posledních letech dynamicky vyvíjí, zejména 

pokud jde o otázky dekoncentrace a decentralizace státní správy. 

Zvolené téma je rovněž poměrně náročné, neboť se autorka musela vypořádat nejen s otázkami práva 

životního prostředí, ale i správního práva a to celé zařadit i do rámce ústavněprávního základu.  Je tedy 

třeba ocenit skutečnost, jak si s touto obtížnou problematikou poradila. Potvrzuji rovněž, že jednotlivé 

části práce konsultovala se mnou jakožto s vedoucím diplomové práce. 

K samotnému hodnocení práce je třeba uvést, že autorka měla ztíženou pozici v tom, že na tomto 

úseku neexistuje zatím příliš mnoho odborné literatury, alespoň pokud jde o environmentální základ 

problematiky (správně-právní a ústavní prameny autorka využila v dostatečné míře). Proto bylo dané 

téma příležitostí pro autorku, jak se vyjádřit k daným problémům ze svého úhlu pohledu. Vznikla tím 

komplexní diplomová práce, která má systematické a logické členění (autorka postupuje od obecného 

ke zvláštnímu, provádí nejen deskripci, ale i analýzu).  Práce je dělena do jednotlivých kapitol a 

podkapitol, přičemž jádro práce tvoří kapitola 2., věnovaná obecně správně-právnímu základu zvolené 

problematiky a kapitola 3., věnovaná pohledu environmentálně-právnímu. Bylo by sice možné 

zejména v subkapitole 3.6. se zabývat i širším spektrem témat, ale i tak se domnívám, že autorka 

postihla v zásadě vše podstatné z daného tématu. Diplomová práce v zásadě neobsahuje právní či 

věcné chyby. Autorka se zjevně s tématem seznámila na velmi dobré úrovni a v závěrech pak uvádí i 

některé zajímavé náměty de lege ferenda.  

Po formální stránce lze vyzdvihnout slušnou grafiku a zajímavé přílohy.  

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

z formálního i obsahového hlediska požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a 

doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborný. 

Otázky k obhajobě:  Doporučuji, aby se autorka věnovala následujícím tématům:  

1. Úloha krajských úřadů ve  zvláštní druhové ochraně přírody (vhodnost, nástroje, příklady). 

2. Financování ochrany životního prostředí na úrovni krajů de lege lata případně de lege ferenda. 
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