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Posuzovaná práce má 119 stran vlastního textu (celkově 131 stran), který je mimo úvod a 

závěr rozdělen do šesti základních částí. V prvých čtyřech částech  věnuje diplomant hlavní 

pozornost územnímu plánování (historický vývoj, základní pojmy a cíle, subjekty a nástroje 

územního plánování), ve zbývajících dvou částech pak ochraně životního prostředí 

(posuzování vlivů na životní prostředí v územním plánování a vlivu složkových zákonů 

ochrany životního prostředí na územní plánování). Členění materie je systematické a text 

práce je mezi jednotlivými částmi i v nich samotných  logicky utříděn a vzájemně  sklouben. 

Aktuálnost tématu je dána jednak tím, že územní plánování je a bude jedním z hlavních 

nástrojů též ochrany životního prostředí a také tím, že právní úprava  permanentními  

změnami legislativy na tomto úseku je neustále obnovována. To vyvolává i vyšší nároky na 

zpracování tématu, kterých se diplomant úspěšně zhostil.  

Obsah práce má převážně popisný a informativní charakter. Výklad diplomanta je dobře 

formulovaný a srozumitelný a jím podávaná interpretace právních norem je, až na malé 

výjimky přesná a   úplná. V tomto směru zvlášť vyniká znalost předpisů z oblasti územního 

plánování, včetně novely stavebního zákona z roku 2012. 

Za určitý nedostatek práce považuji zmínění problémů, s nimiž se právní úprava na tomto 

úseku potýká. Lze to však  prominout, vzhledem ke zvolenému  zaměření práce.  Jinak práce 

neobsahuje nedostatky, o nichž je podle mého mínění třeba se v této souvislosti zmiňovat. 

Po formální stránce má práce všechny požadované náležitosti. Diplomant prokázal hlubší 

znalosti problematiky tématu, osvojil si  platnou právní úpravu a prokázal schopnost čerpat 

poznatky z použité odborné literatury a  judikátů. 

  

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci  odpovídající požadavkům kladeným na diplomové 

práce, kterou hodnotím jako výbornou a jako takovou ji také doporučuji k obhajobě.  

 

Při obhajobě práce by se měl diplomant  zaměřit na následující otázky: 

 

1) V čem lze spatřovat hlavní záruky, aby územní plánování v maximálně možné míře 

optimalizovalo soulad mezi všech zájmů spojených s rozvojem území, tedy včetně 

ochrany životního prostředí? 

     2)  Jaké nástroje ochrany životního prostředí lze použít u staveb, které se zřizují bez 

územního rozhodnutí a stavebního povolení? 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 5. 2013                                                     Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 
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