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Téma a rozsah práce: Účast veřejnosti ve vybraných řízeních dle stavebního zákona 
týkajících se životního prostředí 
Předložená diplomová práce má celkový rozsah 94 stran, z toho více než 70 stran vlastního 
textu. Výklad je, kromě úvodu a závěru, členěn do sedmi částí. První tři jsou věnovány 
obecným otázkám účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí, účasti jednotlivce a 
občanského sdružení ve správním řízení a založení občanského sdružení. Další dvě, pro 
výklad stěžejní, se týkají účasti jednotlivců a občanských sdružení v územním a stavebním 
řízení. Výklad završují části věnované zhodnocení právní úpravy a návrhům de lege ferenda. 
Práci doplňují seznamy zkratek a použitých zdrojů a povinné součásti (české a anglické 
shrnutí, abstrakty, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 4. listopadu 2013 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autor pro svou práci zvolil, je bezpochyby velmi 
aktuální. Řízení upravená zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), mají z hlediska ochrany životního prostředí zásadní význam a právní úprava 
účastenství na nich je do značné míry určující pro možnost veřejnosti ovlivňovat využívání 
území, v němž žije. Rozdílné možnosti jednotlivců a organizované veřejnosti, typicky ve 
formě občanských sdružení, účastnit se těchto řízení mají proto významné praktické dopady. 
Analýza právní úpravy touto optikou je zcela na místě, stejně jako zamyšlení nad její 
oprávněností a potřebou. Z hlediska zpracování formou diplomové práce se jedná i o téma 
nové, kterému samostatně dosud nebyla věnována pozornost. 
 

Náročnost tématu: Téma jako takové hodnotím jako středně náročné. Problematika účasti 
veřejnosti na řízeních týkajících se životního prostředí, byť sama o sobě poměrně 
komplikovaná, je hojně zpracovávaná odbornou právní literaturou, autorem zvolený úsek je 
navíc relativně úzký. Na druhou stranu však autor pro zpracování tématu volí metodu kritické 
analýzy, která je mnohem náročnější než pouhý popis právní úpravy, v diplomových pracích 
bohužel běžný.  
 

Hodnocení práce: Na úvod hodnocení bych autora ráda pochválila za volbu tématu. Výběr 
vhodného tématu je základním kamenem pro napsání dobré vědecké práce, řada studentů 
(a nejen studentů) má však s tímto prvním krokem problémy, resp. mu nevěnují dostatečnou 
pozornost. Zvolená témata jsou často buď příliš obecná, nebo již mnohokrát zpracovaná, což 
se zpravidla negativně projevuje nejen na kvalitě práce, ale zejména na jejím vědeckém 
přínosu. Téma zvolené autorem nabízí vše, co by téma diplomové práce, resp. vědecké práce 
obecně, mělo mít – významný teoretický i praktický rozměr, aktuálnost, prostor pro 
formulaci vlastních názorů. Autor příležitosti nabídnuté tématem velmi dobře využívá, byť ke 
zpracování lze mít některé drobné výhrady. K formální stránce nemám připomínky. 
Z hlediska gramatického, pravopisného a grafického je práce na velmi dobré úrovni 
(upozorňuji pouze na drobné chyby v používání interpunkce), použitý styl je srozumitelný a 
čtivý, autor vhodně využívá poznámek pod čarou a bezchybně odkazuje na použité zdroje. 
Při opakovaném čtení práce bych pravděpodobně doporučila zahrnutí výkladu v částech 
sedmé a osmé (zhodnocení právní úpravy a návrhy de lege ferenda) do závěru práce, vedle 
předchozích částí výkladu působí vzhledem k omezenému rozsahu neplnohodnotně. 
Z hlediska obsahového je třeba autora pochválit za již výše zmíněný kritický přístup. Autor se 
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„nebojí“ uvádět vlastní názory a návrhy de lege ferenda. Určitým nedostatkem je naproti 
tomu skutečnost, že se autor až na výjimky výrazněji nevypořádává s možnými 
protiargumenty (možné důvody pro silnější postavení organizované veřejnosti) a změnu 
právní úpravy navrhuje pouze v obecné rovině. V závěru práce autor píše, že by „územní a 

stavební řízení měla být otevřena všem osobám, které prokážou svůj právní zájem … tedy těm 

osobám, jež budou zákonem stanoveným způsobem schopné doložit dotčení svého práva na 

příznivé životní prostředí, práva vlastnického, jakož i dalších ústavních a jiných zákonných 

práv“ (str. 76). Právě stanovení onoho „zákonného způsobu doložení dotčení práv“ by však 
dle mého názoru bylo Achillovou patou autorem navrhovaného řešení, zejména ve vztahu 
k právu na příznivé životní prostředí. Přes tuto výtku však práci celkově považuji – vzhledem 
k výborně zvolenému tématu a schopnosti kritického právního myšlení prokázané při jeho 
zpracování – za mírně nadprůměrnou. 
 

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 otázkám: 
 

1. Je česká právní úprava účasti veřejnosti v územním a stavebním řízení v souladu 
s požadavky tzv. Aarhuské úmluvy? 

2. Jakým způsobem by v autorem navrhované právní úpravě de lege ferenda prokazovali 
jednotlivci dotčení svého práva na příznivé životní prostředí? 

 
 
 
V Praze dne 22. listopadu 2013 
 
 
                                                     
 
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


