
Posudek vedoucí diplomové práce 

Diplomant: Tereza Černochová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní problematika posuzování vlivů na životní prostředí. 

Práce je přehledně zpracována na 65 stranách ve 3 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: leden 2013 

Aktuálnost (novost) tématu: Proces posuzování vlivů na životní prostředí je v ČR upraven již přes 

deset let. Přesto neustále dochází ke spíše drobným novelizacím v reakci na problémy 

s nedostatečnou transpozicí unijních směrnic či neuspokojivou praxí. Existuje i dlouhodobý tlak na 

zásadnější, koncepční změnu především ze strany investorů. Práce navíc obsahuje i velmi cennou 

kvantitativní a kvalitativní analýzu praktického využívání zákona. Z výše uvedených důvodů lze téma 

hodnotit jako nové a aktuální. 

Náročnost tématu: Proces posuzování vlivů na životní prostředí je svým pojetím mezi ostatními 

nástroji ochrany životního prostředí i ostatními řízení při povolování investiční činnosti výjimečný. 

Tato výjimečnost přispívá k vyšší obtížnosti při zpracování tématu. Autorka navíc musí dobře rozumět 

judikatuře i souvisejících procesům (územní plánování, územní řízení, stavební řízení a další) a 

především praktickým dopadům aplikační praxe při posuzování vlivů na životní prostředí. Výhodou 

při zpracování tématu je sice dostatečné množství kvalitní odborné literatury k tématu. Autorka si 

toto téma navíc ztížila empirickým zkoumáním aplikační praxe při posuzování vlivů na životní 

prostředí. Téma proto hodnotím jako obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 65 stran a 3 kapitoly doplněné o úvod, závěr, 

abstrakt, 4 přílohy a další povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a logické. Úprava práce i 

jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce neobsahuje téměř žádné překlepy, kvalitní a 

bezchybné formátování, atd. Text je doplněn o stručná vysvětlení v grafické podobě v rámci přílohy 

A. Práce obsahuje přiměřený počet odkazů na českou odbornou literaturu. Po formální stránce proto 

hodnotím práci velmi pozitivně. 

Diplomová práce se věnuje úpravě posuzování vlivů na mezinárodní, unijní i národní úrovni. 

Podrobně popisuje proces posuzování vlivů z pohledu jeho jednotlivých částí, zapojení veřejnosti i 

provázanosti na stavební zákon (včetně jeho „velké“ novely). V poslední kapitole pak autorka 

analyzuje praktickou aplikaci tohoto předpisu. Na rozsáhlém vzorku případů rozebírá průběh 

posuzování vlivů (tj. jak velká část řízení končí již v zjišťovacím řízení), na menším počtu případů 

potom zkoumá zohlednění podmínek z posuzování vlivů na životní prostředí v navazujících řízeních. 

Práce je proto podle mého názoru solidní analýzou současného právního stavu, rozšířenou o přesahy 

do judikatury, aplikační praxe i úvahy o nedostatcích současné úpravy. Část práce je navíc tvořena 

samostatnými úvahami autora. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm výborný. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autorku ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  



1. Jak autorka interpretuje praktický přínos § 91 StavZ ve světle analýzy provedené v diplomové práci 

(statistika procesu EIA na Vysočině)?  

2. Jaká doporučení obsažená v navrhované novelizaci směrnice o posuzování vlivů na životním 

prostředí považuje autorka za nejpotřebnější pro Českou republiku? 

V Praze dne 4. 1. 2013 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


