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Téma a rozsah práce: Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000 
Práce o celkovém rozsahu 90 stran se skládá celkem ze šesti částí věnovaných, kromě úvodu 
a závěru, soustavě Natura 2000 v kontextu mezinárodních úmluv, právní úpravy Evropské 
unie (EU) a právní úpravy České republiky. Samostatnou kapitolu autorka věnuje relevantním 
rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie (SDEU). Práci doplňují seznamy použitých 
zkratek a pramenů, anglické shrnutí a dvě grafické přílohy.  
 

Datum odevzdání práce: 27. června 2011 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autorka pro svou diplomovou práci zvolila, sice 
nelze považovat za zcela nové, bezpochyby se však jedná o téma aktuální. Soustava 
chráněných území Natura 2000 je jedním z nejvýznamnějších evropských nástrojů ochrany 
přírody a krajiny, jehož uplatňování v praxi přináší řadu právně a věcně zajímavých otázek.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. Byť je právní úprava soustavy 
Natura 2000 poměrně složitá a s její implementací je spojena řada problémů, existuje 
k tématu velké množství relevantní literatury, jak české, tak zahraniční.  
 

Hodnocení práce: Předloženou práci považuji za vcelku zdařilý pokus o analýzu právní úpravy 
soustavy Natura 2000 na evropské a vnitrostátní úrovni, včetně jejího zasazení do 
mezinárodních souvislostí. Práce je logicky, i když nijak originálně členěná, výklad je 
srozumitelný a ucelený. Autorka usiluje o komplexní přístup k tématu, což se jí dle mého 
názoru daří; dílčí opomenutí, resp. zúžení výkladu některých otázek (např. výklad relevantní 
judikatury SDEU) jsou vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce pochopitelná a 
legitimní. Zásadní výtku tak směřuji k velmi deskriptivnímu pojetí práce: autorka relevantní 
právní úpravu především popisuje, sice dosti detailně a v souvislostech a takřka bez chyb, až 
na výjimky (dobře je z tohoto pohledu zpracována problematika smluvní ochrany evropsky 
významných lokalit) však rezignuje na její kritickou analýzu a vlastní hodnocení. Totéž platí i 
pro relevantní rozhodnutí SDEU. Doporučuji autorce být příště „odvážnější“, její odpovědný 
přístup ke zpracování a schopnost práce s prameny jsou základem, na kterém je v tomto 
směru možné stavět. 
 

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 velmi dobře. 
 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala o vyjádření 
k následujícím tématům: 

1. Vztah lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území dle části třetí zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

2. Možnost zrušení vyhlášené evropsky významné lokality či ptačí oblasti.  
 

V Praze dne 6. září 2011 
 
             …………………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


