
Posudek vedoucí diplomové práce 

Diplomant: Vladislav Klimeš 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Novela stavebního zákona a ochrana životního prostředí. 

Práce je přehledně zpracována na 54 stranách ve 3 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: listopad 2013 

Aktuálnost (novost) tématu: Stavební zákon má v ochraně životního prostředí zásadní roli, protože 

tvoří základní kostru povolování veškeré stavební činnosti, která má často bohužel negativní vliv na 

životní prostředí. Právě k jednotlivým procesům dle stavebního zákona se vážou další rozhodnutí a 

závazná stanoviska dle jednotlivých složkových zákonů. Úprava stavební zákona je také klíčová pro 

účast veřejnosti. Úprava se stala aktuální spolu s přijatou velkou novelou stavebního zákona (zákon č. 

350/2012 Sb.) Z výše uvedených důvodů lze téma hodnotit jako aktuální. 

Náročnost tématu: Jednotlivé instituty stavebního zákona patří mezi nejobtížnější témata v ochraně 

životního prostředí. Složitost je do jisté míry dána jeho věcnou podstatou, kdy je nezbytné 

zkoordinovat v území veškeré veřejné i soukromé zájmy. Tato složitost je samozřejmě odůvodněná, 

zcela neodůvodněně k ní ovšem přispívá zákonná úprava, která je velmi obšírná a nepřehledná. 

Novela zákona tento stav dále spíše zhoršila, a tím zvýšila obtížnost tématu. Na zákonnou úpravu pak 

navazuje bohatá judikatura správních soudů, kterou je k řádnému zpracování tématu také nezbytné 

znát. Výhodou při zpracování tématu je sice dostatečné množství odborné literatury k tématu, tato 

literatura však díky novelizaci zákona zásadně zastarala. Téma proto hodnotím jako obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 54 stran a 3 kapitoly doplněných o úvod, závěr, 

abstrakt 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. Autor v práci prokázal nadání ke zpracování odborně velmi náročného tématu 

přehlednou a především srozumitelnou a čtivou formou. Po formální stránce proto hodnotím práci 

pozitivně. 

Diplomová práce se věnuje novele stavebního zákona ve 3 oblastech – územním plánování, 

posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení a účastí veřejnosti. Práce je velmi slušným 

přehledem vybraných témat s dílčím analytickým přesahem (autor si na dané otázky tvoří vlastní 

názor a zdůvodňuje jej). Práci lze vytknout dvě věci. Zaprvé se jedná o jistou nedopracovanost celé 

práce. Autor mohl dané otázky rozpracovat hlouběji, více porovnat klady a zápory staré i nové 

úpravy. Diplomová práce v této formě mírně připomíná důvodovou zprávu novely. Druhou související 

výtkou je potom i jistá názorová jednostrannost. Pravděpodobně v důsledku omezených zdrojů 

odborné literatury (většinou se jedná o autory úzce spojené se samotnou novelou nebo jejími 

předkladateli) diplomant přebírá jejich jednotlivé závěry bez toho, aby je sám kriticky zhodnotil 

(například opravdu řeší tato novela pochybení, která nám vytýká Výbor pro dodržování Aarhuské 

úmluvy, opravdu novela řízení zjednodušila, atd.). Tyto výhrady je ovšem nutné zmírnit otázkou, zda 

je spravedlivé a možné od diplomantů očekávat práce, které svou kvalitou přesahují úroveň odborné 

diskuze praktiků, ale i akademiků. 



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 velmi dobrý. 

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

otázek:  

Stručný souhrn závěrů diplomové práce. 

V Praze dne 14. 1. 2014 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


