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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: Martin Kývala 

Název diplomové práce: Právní úprava územní ochrany přírody 

 

 Posuzovaná diplomová práce na téma „Právní úprava územní ochrany přírody“ je 

zpracována v celkovém rozsahu 117 stran, které však zahrnují nejen vlastní text, ale i 

předepsané přílohy dané opatřením děkana PFUK v Praze k tvorbě diplomových prací a dále 

autorovy vlastní grafické přílohy.  

Diplomová práce se zabývá problematikou ze zvláštní části práva životního prostředí, 

konkrétně z oblasti ochrany složek a ekosystémů, a to na úseku ochrany přírody a krajiny. Je 

rozdělena vedle úvodu a závěrů do šesti kapitol, které jsou dále členěny až do tří úrovní. 

Postupně diplomant věnuje pozornost historickému vývoji dané právní problematiky, a to jak 

na světové tak i národní úrovni. Stěžejní pozornost pak věnuje mezinárodnímu právu, 

evropskému unijnímu  a českému právu v oblasti územní ochrany přírody. V případě názvu 

4.kapitoly se domnívám, že takto formulovaný název není šťastný, mnohem vhodnější by 

bývalo bylo zaměření obsahu kapitoly jen na evropské unijní právo, takto je to pojato velmi 

široce. 

 V závěrech podává autor shrnutí nejvýznamnějších poznatků své práce, poukazuje na 

nedostatky platné právní úpravy a předkládá i vlastní návrhy de lege ferenda. S řadou z nich 

se můžu ztotožnit. Za polemickou považuji snad jedině závěrečnou úvahu o komplexní 

kodifikaci, domnívám se, že toto téma do tohoto typu kvalifikační práce nepatří, resp. bylo by 

třeba jej rozpracovat detailně a po řádné analýze, což v hodnocené diplomové práci není.

  Je třeba autora pochválit za výběr tématu jak z pohledu společenské závažnosti, tak i 

aktuálnosti. Aktuálnost je daná zejména vývojem právní úpravy (přímé novelizace zákona o 

ochraně přírody a krajiny, nepřímá novelizace provedená v roce 2012 stavebním zákonem, 

atd.), či připravovanými změnami (např. navrhovaný zákon o NP Šumava či připravované 

nařízení o CHKO Brdy).   

Diplomová práce je sice velmi popisná, je však třeba ohodnotit, že se autor seznámil 

podrobně důkladně se základními prameny právní úpravy a doktrinálními prameny, prokázal 

schopnost orientace v právní úpravě a dokonce se pokusil i o své vlastní názory. 

 Z hlediska formálního nemám k práci zásadní připomínky. Autor až na výjimky cituje 

často doktrinální prameny (ne však v prvních dvou kapitolách, zajímalo by mě proč?), pro 

doplnění a rozvinutí výkladu vhodně využívá poznámek pod čarou. Měl bych výhradu pouze 
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k provedení poznámek pod čarou v subkapitolách 4.3.1. a také 4.3.2., není vhodné, aby text 

poznámek pod čarou byl delší než vlastní text, jako to učinil diplomant v případě judikatury 

Soudního dvora EU. Konečně, oceňuji obsahově hodnotné grafické přílohy, které vhodně text 

diplomové práce doplňují. 

  

Závěr: Diplomová práce Martina Kývaly splňuje formální i obsahové požadavky na 

tento typ kvalifikačních prací na PFUK v Praze a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením velmi dobře až výborně:  

 

 V rámci obhajoby doporučuji, aby se diplomant věnoval následujícím dotazům: 

 

1. Porovnejte režim bližších ochranných podmínek v jednotlivých čtyřech národních 

parcích. Domníváte se, že by bylo potřeba tuto právní úpravu sjednotit?  

2. Jaký dopad má poslední velká novela stavebního zákona do územní ochrany 

přírody podle zákona č.114/1992 Sb.? 

 

V Praze dne 14. ledna 2013 

 

 

        Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

        vedoucí diplomové práce 


