
Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant: Karolína Krystová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Význam procesu posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí (EIA) z pohledu správního řádu. Práce je přehledně zpracována na 76 stranách v 7 

kapitolách. 

Datum odevzdání práce: únor 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. Téma navíc nebylo ještě zpracováno 

z pohledu správního řádu. 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 ztížila zkoumáním specifické otázky – tj. vztahu posuzování vlivů a správního řádu. Téma 

proto hodnotím jako obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 76 stran a 7 kapitol. Členění práce je přehledné a 

logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce neobsahuje téměř 

žádné překlepy, formátování je kvalitní a bezchybné formátování, atd. Autorka také hojně odkazuje 

na odbornou literaturu formou poznámek pod čarou. Po formální stránce proto hodnotím práci velmi 

pozitivně.  

Po obsahové stránce je práce taktéž vynikající. Autorka se výkladové části zabývá rozdíly a jejich 

oprávněností mezi správním řízením a procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Svůj výklad 

přitom dělí na následující okruhy otázek: základní zásady řízení, princip účasti veřejnosti, princip 

informovanosti, subjekty řízení, fáze procesu, jednotlivé úkony veřejné správy a soudní přezkumu.  

Velkou pozornost věnuje autorka výčtu a stručnému popisu stávající judikatury a především aplikační 

praxi, tj. důsledkům těchto rozhodnutí. Autor také velmi dobře pracuje s existující odbornou 

literaturou. Práce tedy poskytuje ucelený přehled a zajímavou komparaci obou režimů.  

Nejpřínosnější částí práce jsou přitom vlastní úvahy autorky o možnostech aplikace správního řádu na 

proces posuzování vlivů, výhodách i nevýhodách tohoto postupu. Práce je proto podle mého názoru 

výtečnou analýzou současného právního stavu, rozšířenou o přesahy do judikatury, aplikační praxe, 

komparace i úvahy o nedostatcích současné úpravy. Velká 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 autora ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Je opravdu správní řízení uzavřené a neveřejné i v dnešní době, jak se tyto základní principy mění 

v době svobodného přístupu k informacím a open governance?  

2. Zopakování a obhajobu závěrů diplomové práce. 

V Praze dne 19. 3. 2013 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


