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Téma a rozsah práce:  
Hodnocená diplomová práce se zabývá fenoménem evropské ochrany životního prostředí, 

kterým v posledních dvaceti letech nesporně je vytvoření a zajištění ochrany spojité 

ekologické soustavy (sítě) chráněných území a dalších významných krajinných celků 

s důrazem na přeshraniční spolupráci, známé pod názvem Natura 2000. Diplomová práce je 

zpracována v rozsahu 116 stran samotného textu, plus předepsané přílohy (anglické resumé, 

seznam použitých pramenů, klíčová slova) a vlastní přílohy. Text práce je, včetně úvodu a 

závěru, rozdělen do šesti kapitol, ve kterých se autorka postupně zabývá základními pojmy, 

historickým vývojem, mezinárodněprávním a evropským základem tématu, přičemž stěžejní 

část tvoří kapitoly věnované vytvoření a ochraně soustavy Natura 2000 v ČR. 

  

Aktuálnost a závažnost tématu: I po dvaceti letech od zavedení institutu vytvoření a 

ochrany soustavy Natura 2000 ve směrnici č.92/43/EHS, o stanovištích, se jedná stále o 

aktuální téma, a to nejen s ohledem na toto kulaté výročí, ale především na skutečnost, že EU 

stále ještě dokončuje vymezení jednotlivých lokalit v rámci příslušných biogeografických 

regionů. Česká republika v loňském roce znovu vyjednávala s Evropskou komisí o zařazení či 

vyřazení některých lokalit z tzv.národního seznamu. Proti ČR vedla či vede Komise 

v nedávné či současné době několik řízení o porušení závazků vyplývajících ze Směrnice o 

ptácích a Směrnice o stanovištích (přičemž dle mého názoru v těch případech, kdy řízení 

zastavila, se jednalo o účelové politické rozhodnutí, neopírající se o skutkový a právní stav). 

Těmto a dalším skutečnostem a problémům autorka ve své diplomové práci věnuje pozornost. 

Soudím proto, že si  vybrala nesporně aktuální a po právní i věcné stránce závažné téma.  

 

Náročnost tématu: Zvolené téma lze považovat za jedno z náročnějších. Náročnost tématu je 

dána jednak předmětem zkoumání a jednak vývojem a současným stavem právní úpravy, a 

množství judikatury, především té unijní. Na druhou stranu, k tématu existuje poměrně 

dostatek odborné právní literatury. Přesto však byla tato diplomová práce příležitostí pro 

autorku vyjádřit svůj vlastní názor na danou problematiku, což v mezích svých možností a 

schopností učinila. 

 

Hodnocení práce:  
Diplomová práce Kateřiny Dostálové je zaměřena na obvyklou trojčlenku analýzy právní 

úpravy mezinárodního, evropského unijního a českého práva, kterou však doplňuje (a to 

velmi výrazně) o analýzu judikatury Soudního dvora EU. Zejména v posledně jmenovaném 

bodě oceňuji tento způsob vypořádání se s tématem. Práce je podána systematicky, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují, autorka se zabývá jak právní tak i věcnou stránkou tématu, 

své závěry opírá o publikovanou odbornou literaturu (někdy až snad příliš, myslím, že se 

autorka občas mohla trochu názorově „odvázat“). Oceňuji vysoký počet poznámek pod čarou, 

mnohé text významně a zajímavě doplňují. Z obsahového hlediska podstatnější výhrady 

k textu nemám, právní ani věcné chyby zásadního charakteru diplomová práce neobsahuje. Po 

grafické a jazykové stránce práci hodnotím jako velmi pěkně provedenou.  

  



Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce splňuje po formální i 

obsahové stránce požadavky na diplomové práce na PFUK v Praze a proto ji doporučuji 

k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně. 

 

Otázka k ústní obhajobě:  

 

1) Jak je zajištěna účast veřejnosti v jednotlivých řízeních, týkajících se vymezování, 

schvalování a zajištění praktické ochrany území soustavy Natura 2000?  

2) Jak by se daly využít poznatky judikatury Soudního dvora EU, pokud by byly aplikovány 

na případy plánovaných staveb sportovních areálů v Ptačích oblastech a EVL Šumava a 

Boletice? 
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