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Téma a rozsah práce: Obec a ochrana životního prostředí z právního pohledu 
Předložená diplomová práce má celkový rozsah 82 stran, z toho 68 stran vlastního textu. 
Výklad je rozdělen do čtyř částí. Části první a druhá se věnují dvěma základním pojmům 
zvoleného tématu, totiž životnímu prostředí a potřebě jeho ochrany a obcím jako 
veřejnoprávním korporacím. Jádrem výkladu je část třetí, v níž se autor zaměřuje na roli, již 
obce hrají při ochraně životního prostředí při výkonu své samostatné působnosti. Část čtvrtá 
pak uvádí nástroje, jimiž obec disponuje v přenesené působnosti, a na konkrétních 
příkladech demonstruje jejich možné využití v ochraně životního prostředí. Práci doplňují 
úvod, závěr, seznamy zkratek a použitých zdrojů a povinné součásti (anglické shrnutí, 
abstrakty, klíčová slova).  
 

Datum odevzdání práce: 3. dubna 2014 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autor pro svou diplomovou práci zvolil, je 
zajímavé a aktuální. Jak autor správně podotýká v úvodu práce, obce hrají při ochraně 
životního prostředí nezastupitelnou roli. S působením obcí v ochraně životního prostředí je 
přitom spojena celá řada právně zajímavých otázek souvisejících s jejich dvojím postavením 
subjektů, jež svou činností ovlivňují životní prostředí, a zároveň veřejnoprávních korporací, 
na něž je přenesen výkon státní správy na tomto úseku. Ve smyslu pozornosti mu věnované 
odbornou právní literaturou či zpracování formou diplomových prací téma sice nelze označit 
za nové, jistě se však nejedná o téma vyčerpané.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma hodnotím jako středně náročné. Jeho kvalitní zpracování 
vyžaduje velmi dobré znalosti správního práva a orientaci v poměrně velkém množství 
právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, případná snaha pojednat o roli obcí 
v ochraně životního prostředí komplexním způsobem s sebou navíc nese riziko přílišné 
kazuističnosti a pouhého opisování právní úpravy. Zároveň se však jedná o téma, kterému je 
věnována poměrně velká pozornost v odborné právní literatuře a jehož prakticky každý dílčí 
aspekt byl již více či méně podrobně rozebrán. 
 

Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako povedenou, je z ní zřejmé autorovo zaujetí 
tématem a poctivý přístup ke zpracování. Autorovi se podařilo vyhnout výše naznačené 
kazuističnosti výkladu, byť je třeba říci, že výklad je především popisem relevantní právní 
úpravy. Z hlediska formálního není práci prakticky co vytknout, gramatika a styl odpovídají 
vysokoškolské práci této úrovně, grafická úprava je velmi dobrá, autor vhodně využívá 
poznámek pod čarou a téměř bezchybně odkazuje na použité zdroje. Drobnou výtku směřuji 
pouze k opakovaným odkazům na tytéž zdroje, kdy postačovala zkrácená forma odkazu, 
např. za pomoci výrazů „tamtéž“ či „cit. dílo“. Z hlediska obsahového hodnotím kladně snahu 
autora o ucelenost a přehlednost výkladu, stejně jako častou demonstraci popisovaných 
nástrojů konkrétními příklady. Ve výkladu se neobjevují chyby, je však třeba říci, že se autor 
většinou omezuje na prostý popis relevantní právní úpravy a jen málokdy se pouští na tenký 
led kritické analýzy (výjimku v tomto směru představuje samotný závěr práce). Některé části 
výkladu jsou též poněkud povrchní, což je však částečně odůvodněno obecností tématu a 
omezeným rozsahem práce. Stěžejní část výkladu věnovaná samostatné působnosti obce je 
zpracována velmi dobře, chybí mi v ní však zamyšlení nad způsobem, kterým se „utváří“ vůle 
obce v případech, které se dotýkají životního prostředí. Jinými slovy, autor velmi dobře 



2 
 

vysvětluje, jak může obec přispívat k ochraně životního prostředí, nezabývá se však tím, proč 

by tak v konkrétních případech měla činit. Je to proto, že jí povinnost hájit zájem životního 
prostředí ukládá zákon? Nebo se jedná o zájem jejích občanů? Do jaké míry pak mají tito 
občané možnost postup obce v konkrétních případech (vyhlášení nízkoemisní zóny, vytyčení 
ploch pro průmyslovou zónu v územním plánu, pokácení dřevin v obecním parku) ovlivnit? 
Ve srovnání s převážně popisným přístupem ve stati je velmi hezky zpracován závěr práce, 
který nepředstavuje pouhé shrnutí předchozího výkladu, ale je jeho skutečným završením, 
včetně upozornění na nedostatky právní úpravy a návrhů de lege ferenda. 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře. 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autora požádala o 
vyjádření k následujícím tématům: 
 

1. Jakým způsobem může obec ovlivnit vybudování průmyslové zóny na území sousední 
obce, pokud řešená plocha hraničí s jejím územím? Zaměřte se na proces pořizování 
změny územního plánu a územní řízení. 

2. Jakým způsobem mohou občané obce ovlivnit postup obce v záležitostech týkajících 
se životního prostředí spadajících do její samostatné působnosti? 

 
 
 
V Praze dne 22. dubna 2014 
 
 
                                                     
 
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


