
Posudek vedoucí diplomové práce 

Diplomant: Hana Nejedlá 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí. 

Práce je přehledně zpracována na 77 stranách v 6 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: duben 2013 

Aktuálnost (novost) tématu: Územní plánování má v ochraně životního prostředí zásadní roli, 

protože je prvotní fází, ve které se rozhoduje o budoucím funkčním uspořádání území. Tento proces 

je v České republice známí již velmi dlouho. Jeho 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: Institut územního plánování patří mezi nejobtížnější témata v ochraně životního 

prostředí. Tato 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 kvalitní odborné literatury 

k tématu, tato literatura však díky novelizaci zákona zásadně zastarala. Téma proto hodnotím jako 

obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 77 stran a 6 kapitol 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 (výjimečné překlepy jsou např. na str. 32 Nejvyššího správního soudu nebo na str. 38 ve 

slovech pokud a však), atd. Autorka v práci prokázala nadání ke zpracování odborně velmi náročného 

tématu přehlednou a především srozumitelnou a čtivou formou. Práce obsahuje velký počet odkazů 

na rozsáhlou českou odbornou literaturu. Po formální stránce proto hodnotím práci velmi pozitivně. 

Diplomová práce se věnuje úpravě koncepčních i realizačních nástrojů územního plánování. Autorka 

se v práci velmi přehledně nejdříve zabývá jednotlivými nástroji územního plánování, opatřeními 

obecné povahy, stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů, posuzování vlivů na životní 

prostředí a účastí veřejnosti. Jako velmi pozitivní na celé práci hodnotím již její úvod, ve kterém 

autorka nejen velmi pěkně zdůvodňuje význam územního plánování pro ochranu životního prostředí, 

ale především předem hodnotí a prioritizuje jednotlivé kapitoly celé práce. Dalším aspektem práce, 

který si zaslouží samostatnou pochvalu, je její aktualita, autorka reflektuje i ten nejnovější vývoj 

v oblasti, příkladem může být aktualizace Politiky územního rozvoje ČR nebo judikatura z února 2013.  

Práce je tak podle mého názoru výtečnou a navíc i velmi aktuální (!) analýzou současného právního 

stavu, rozšířenou o přesahy do judikatury a aplikační praxe. Autorka se navíc nebojí vyjadřovat 

k jednotlivým problematickým otázkám a navrhuje vlastní řešení pro budoucí úpravy. Velká část 

práce je tak tvořena samostatnými úvahami autorky. 



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. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dnes vymezují (buď jako plochy a koridory nebo jako 

územní rezervy) rozvojové záměry typu lanovky Klápa- Hraničník nebo sjezdovky na Smrčině. Kdo a 

jakým způsobem se mohl účastnit územního plánování těchto záměrů a jaká je případná následující 

soudní ochrana? Jak budou posuzovány vlivy na životní prostředí v případě, že se jedná o územní 

rezervu? (Zvažuj především pro stav po novele stavebního zákona).  

V Praze dne 10. 5. 2013 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


