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Oponovaná práce byla odevzdána v prosinci 2013 a představuje dílo o celkovém rozsahu 62 

stran (vlastního textu 53 stran). 

 

Téma a obsah práce jsou úzce zaměřeny na  problematiku novely stavebního zákona, 

provedenou zákonem č.350/2012 Sb., se zaměřením na změny v územním plánování a 

v územním řízení, co do posuzování vlivů na životní prostředí a  účasti veřejnosti a postavení 

občanských sdružení  v procesech dotčených novelou stavebního zákona.  

Téma práce, ne příliš vhodně zvolené, svádí k úzkému zaměření výkladu jen na obsah 

příslušných ustanovení novel. Toto zaměření potvrzuje převážná část jejího  obsahu. 

Diplomant v ní přebírá text důvodové zprávy k novele nebo text komentáře,  s důvodovou  

zprávou prakticky shodný. 

 

Ve výkladu diplomanta postrádám základní informaci  o celkové úpravě posuzování vlivu na 

životní prostředí a o účasti veřejnosti na  procesech upravených stavebním zákonem, s 

poukázáním na konkrétní nedostatky a problémy  této úpravy (zejména  v aplikačním praxi), 

s navazující snahou po nápravě v provedené novelizace a s hodnocením její dostatečnosti. 

Takto jsou v textu práce jen ojedinělé pasáže, které překračuji rámec pouhé informace o 

novele. Objevují se v části 3. o účasti veřejnosti a především v úvodu a závěru práce, které  

diplomant zpracoval jako svůj vlastní samostatný výklad. V něm pak prokázal i schopnost 

samostatného písemného projevu. 

Po formální stránce splňuje práce stanovené požadavky, i když  její celkový rozsah je na 

jejich hranici a citace pramenů tvoří na některých místech souvislý  text několika stránek. 

 

   Způsob zpracování  posuzované práce z ní činí dílo jen průměrné až slabší úrovně, v němž 

však jsou zřetelné náznaky schopnosti diplomanta zpracovat materii náročnější způsobem. 

 

 

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce  hodnotím jako práci dobrou  a jako takovou ji doporučuji 

k obhajobě.  
 

Při její obhajobě by se měl diplomant  zaměřit na formy účastí veřejnosti na procesech 

upravených ve stavebním zákoně  a jejich klady a nedostatky. 

 

 

 

V Praze dne  11.1.2014                                                         Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 

oponent 

 

 

 

 


