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Téma a rozsah práce: Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v České republice 
Předložená práce má celkový rozsah 146 stran, z toho 129 stran čistého textu. Samotný 
výklad je, kromě úvodu a závěru, rozdělen do čtyř částí věnovaných postupně 
environmentální politice, ústavnímu zakotvení ochrany životního prostředí, systému 
institucionálního zajištění ochrany životního prostředí a konkrétnímu institucionálnímu 
zajištění ochrany jednotlivých složek. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly, případně též 
podkapitoly, přičemž základním kritériem vnitřního členění je historické období. Práci 
doplňují seznamy použitých zdrojů (literatury a právních předpisů) a zkratek a povinné 
součásti (anglické shrnutí, abstrakty, klíčová slova).  
 

Datum odevzdání práce: 24. listopadu 2013 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autor pro svou diplomovou práci zvolil, nelze 
označit za nové, a to ani ve smyslu „novosti“ problematiky institucionálního zajištění ochrany 
životního prostředí, ani ve smyslu dosud malé pozornosti věnované jí studenty formou 
diplomových prací. Obdobně lze téma jen stěží označit za aktuální ve smyslu jeho naléhavosti 
či zvláštní pozornosti mu věnované (nesouhlasím tedy s autorovým sebevědomým tvrzením 
na str. 4, že o „aktuálnosti … [jím] zvoleného tématu nemůže být pochyb“). V právu životního 
prostředí – a bezpochyby i ve všech ostatních právních oborech – však existuje řada témat, u 
nichž posuzování testem novosti či aktuálnosti není vhodné; jedná se o témata obecná a 
nadčasová, kterým je odbornou literaturou věnována pozornost opakovaně, resp. 
kontinuálně. Výše zmíněný test je tak třeba aplikovat až na výsledný text, a to ve světle 
přístupu zvoleného ke zpracování tématu. V tomto smyslu pak předložená práce zcela jistě 
obstojí: autor se zabývá vývojem institucionálního zajištění ochrany životního prostředí 
v České republice za posledních třicet let, tedy od posledního desetiletí socialismu, přes 
změny, k nimž došlo v devadesátých letech, resp. na počátku nového tisíciletí, až po 
současný stav; díky tomuto historickému přístupu lze zpracování tématu bezpochyby označit 
za nové.  
 

Náročnost tématu: Obdobně jako u předchozího aspektu je i zde třeba se zaměřit na zvolený 
přístup ke zpracování, pro téma samotné není test náročnosti vhodný. Historický přístup 
zvolený autorem považuji za dosti náročný, neboť vyžadoval studium velkého množství 
primárních zdrojů, jež navíc – předpokládám – nebyly vždy snadno dostupné (např. výstupy 
sjezdů KSČ). Náročnost zpracování na druhou stranu snižuje autorem zvolená deskriptivní 
metoda výkladu. Autor vývoj environmentální politiky a institucionálního zajištění ochrany 
životního prostředí prakticky pouze popisuje, kritická analýza a hodnocení sporných míst 
právní úpravy se v práci téměř neobjevují.  
 

Hodnocení práce: Z práce je zřejmé autorovo zaujetí tématem a snaha pojednat o něm 
komplexním způsobem, stejně jako množství času, který jeho zpracování věnoval. Přesto 
však nemohu předloženou diplomovou práci hodnotit jednoznačně kladně. Z hlediska 
formálního nemám zásadní připomínky; práce má výbornou jazykovou úroveň, téměř se v ní 
neobjevují překlepy a chyby z nepozornosti, velmi dobrá je též po stránce grafické. Dvě 
drobné výtky směřuji jednak k nejednotnému označování některých orgánů státní správy 
(např. Ministerstvo zemědělství/ministerstvo zemědělství/MZe), jednak k nevhodnému 
řazení zdrojů v seznamu použité literatury (standardní je abecední řazení dle příjmení 
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autora). Poněkud významnější výtku pak směřuji k nepřesným odkazům na citované 
(zejména sekundární) zdroje (často chybí číslo stránky, což prakticky znemožňuje 
ověřitelnost odkazu). Z hlediska obsahového je třeba ocenit úctyhodný počet primárních 
zdrojů, s nimiž autor pracuje, domnívám se ale, že tak nečiní nejlepším způsobem. Snaha 
uvést v práci veškeré přesuny v rolích a kompetencích, k nimž za posledních třicet let 
v oblasti ochrany životního prostředí na území České republiky došlo, je dle mého názoru 
kontraproduktivní. Autor sice uvádí velké množství informací, tyto jsou však buď příliš 
povrchní (zejména popis základních nástrojů ochrany jednotlivých složek v části páté), nebo 
naopak příliš detailní (přesné výčty kompetencí příslušných orgánů a jejich změn v čase). Již 
samotná struktura práce není dle mého názoru zvolena šťastně: jednak autora nutí 
k popisnosti, jednak jsou jejím výsledkem velmi rozsáhlé kapitoly, které bez jakéhokoliv 
vnitřního členění pojednávají o velkém množství dílčích otázek spojených pouze daným 
časovým obdobím (výjimku představují obsahově soudržné části věnované vývoji 
environmentální politiky na jedné a ústavního zakotvení ochrany životního prostředí na 
druhé straně). Osobně bych za mnohem přínosnější považovala identifikaci a zobecnění 
hlavních tendencí vývoje institucionálního zajištění ochrany životního prostředí a ilustraci 
těchto tendencí konkrétními příklady, spolu s kritickou analýzou sporných míst právní 
úpravy, ať už minulé, či současné (působnost ČIŽP na úsecích, kde je ústředním správním 
úřadem Ministerstvo zemědělství, sdílená působnost Ministerstva zemědělství a 
Ministerstva životního prostředí v ochraně vod, působnost obecních úřadů při povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les, změny v působnosti obcí v nové právní úpravě ochrany 
ovzduší). Věcnou správnost autorova výkladu bohužel nejsem schopna posoudit, neboť vývoj 
právní úpravy institucionálního zajištění ochrany životního prostředí na této úrovni 
podrobnosti neznám (nikdy jsem to nepovažovala za zásadní vzhledem k možnosti si 
příslušnou právní úpravu kdykoliv vyhledat), upozorňuji pouze na nepřesné (a z právního 
pohledu nesprávné) označení ekonomického nástroje, který se uplatní při odběru 
povrchových vod, jako „poplatku“ (str. 86). Soudím též, že u delegace výkonu státní správy 
na orgány územních samosprávných celků (v daném případě obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností) se jedná o dekoncentraci, nikoliv o decentralizaci (str. 129).  
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Konstatuji, že předložená diplomová práce 
splňuje požadavky kladené na tento druh prací na Právnické fakultě UK, a s ohledem na výše 
uvedené ji doporučuji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Vedle komentáře k hodnocení práce bych 
autora v rámci obhajoby požádala o vyjádření k následujícím tématům: 
 

1. Odraz principu komplexní a integrované ochrany v institucionálním zajištění ochrany 
životního prostředí v České republice.  

2. Kritická analýza sdílené působnosti Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 
prostředí na úseku ochrany vod.  
 

V Praze dne 21. ledna 2014                                         
         
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     oponent diplomové práce 


