
Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant: Lenka Hlaváčová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci 

ochrany životního prostředí. Práce je přehledně zpracována na 100 stranách v 6 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: září 2014 

Aktuálnost (novost) tématu: Účast veřejnosti je sice součástí české právní úpravy již od počátku 90. 

let minulého století a existuje k ní velmi obsáhlá odborná literatura. Jedná se však o téma podléhající 

neustálé tenzi mezi zájmem veřejnosti efektivně se účastnit a odporem proti účasti (ať již z důvodů 

ekonomických nebo celkové náročnosti zapojení veřejnosti). V nedávné době se tak k účasti 

veřejnosti v ČR vyjadřoval Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy (ACCC/C/2010/50) nebo Evropská 

komise v rámci běžícího infringementu zahájeného proti České republice v dubnu 2013, který 

poukazuje na velmi obdobné nedostatky jako výše zmíněný nález. Diplomová práce proto mimoděk 

řeší i některé z nedostatků vytýkaných Evropskou komisí z důvodu špatné transpozice směrnice EIA. 

Z výše uvedených důvodů lze téma hodnotit jako velmi aktuální. 

Náročnost tématu: Autorka si vybrala poměrně široké téma práce, což se projevuje i na délce 

zpracování, které je ovšem nezbytné pro rozbor tématu do dostatečné hloubky. Při zpracování práce 

autorka prokázala schopnost orientace v několika právních odvětvích (právo životního prostředí, 

správní právo, unijní právo, mezinárodní právo), což zpracování celé práce činí poměrně náročným. 

Velká část materiálů je přitom k dispozici pouze v anglickém jazyce. Téma proto hodnotím jako spíše 

obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 100 stran a 6 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, atd. Autorka často a správně cituje odbornou 

literaturu (včetně cizojazyčné). Po formální stránce proto hodnotím práci velmi pozitivně.  

Po obsahové stránce je práce výborná. Autorka ve výkladové části neopomněla žádný z aspektů 

úpravy – postupně analyzuje mezinárodní, unijní i vnitrostátní úpravu. Těžiště práce potom spočívá 

v kritickém hodnocení vybraných nedostatků účasti veřejnosti především v kapitole 6. Analýzu a 

samostatnou argumentaci autorka používá i v ostatních částech práce, když například na str. 26 

kritizuje stávající judikaturu NSS k podmínkám účasti spolků dle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

nebo na str. 37 při rozboru judikátu NSS k účasti dle zákona o integrované prevenci. 

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

přesahy do judikatury, aplikační praxe i úvahy o nedostatcích současné úpravy. Velká část práce je 

navíc tvořena samostatnými úvahami autorky, která prokázala schopnost vlastního kritického 

myšlení. 

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. Kdo je účastníkem řízení o zkušebním provozu? Má či nemá se tohoto řízení účastnit veřejnost (a 

proč)? 

2. Změnilo se postavení zástupce veřejnosti při přístupu k soudní ochraně na základě nálezu 

Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 59/14? 

V Praze dne 15. 10. 2014 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


