
Posudek oponenta diplomové práce: 
Jan Michek  „Posuzování vlivů na životní prostředí a účast veřejnosti“ 

 
 Diplomová práce Jana Micheka na téma „Posuzování vlivů na životní prostředí a účast 

veřejnosti“ má celkem 93 stran, z toho 74 stran vlastního textu. Skládá ze šesti kapitol (včetně 
číslovaného úvodu a závěru), seznamu zkratek, seznamu pramenů, anglicky a česky psaného 
shrnutí a abstraktu a seznamu klíčových slov. Práce splňuje formální náležitostí diplomové 
práce. Byla odevzdána 1. června 2016. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce je zvoleno velmi vhodně a aktuálně, a to jak s ohledem 
na nedávnou významnou změnu právní úpravy, tak s přihlédnutím k vládou schválené další 
novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejímž smyslem je řešení problematiky 
stanovisek posuzování vlivů na životní prostředí vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb. 
Některé aspekty tématu jsou předmětem aktuálních jednání mezi ČR a Evropskou komisí. 

 
Náročnost tématu.  S ohledem na nedávné značné změny v právní úpravě, které přinášejí 
řadu nových teoretických i praktických problémových otázek, hodnotím téma práce jako 
náročně. Téma dává prostor k vlastním úvahám a autorovi se daří na problémové otázky 
v práci reagovat a reflektovat tak aktuálnost i náročnost tématu. 

 
Hodnocení práce. Téma diplomová práce je zachyceno v šesti logicky na sebe navazujících 
kapitolách, včetně strukturovaného úvodu a závěru práce. Po úvodu je vymezen institut 
posuzování vlivů na životní prostředí včetně jeho historického, mezinárodního a unijního 
kontextu. V další kapitole je převážně popisným způsobem vymezen proces posuzování vlivů 
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. V samostatných kapitolách je pak věnována 
pozornost problematice novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2015 
(zákon č. 39/2015 Sb.) a účasti veřejnosti. Obě tyto kapitoly již přináší tvůrčí a kritický 
pohled autora na zvolenou problematiku a na rozdíl od předcházející kapitoly již nejsou 
pouhým popisem právní úpravy. Autorovy se přitom daří zachycovat stěžejné problémové 
otázky právní úpravy. V samostatné subkapitole je pozornost věnována aktuálně řešené 
problematice stanovisek vlivů na životní prostředí zpracovaných podle zákona č. 244/1992 
Sb. Jako zdařilý hodnotím též strukturovaný závěr práce, kde se autorovi opět daří reagovat 
na aktuální a problémové otázky.  
 
Posuzovaná diplomová práce se vyznačuje komplexním a tvůrčím zpracováním. Autorovi 
se daří upozornit na aktuální problémy právní úpravy a hodnotit právní úpravu. Výhradu mám 
pouze k přílišné popisnosti třetí kapitoly a dále k poměrně malému množství pramenů, 
z kterých autor čerpá, byť se jedná o velmi vhodný výběr. Kladně naopak hodnotím pozornost 
věnovanou soudní judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU. 
Po jazykové, stylistické a grafické stránce dosahuje práce standartní úrovně a nemám 
k ní připomínky.  

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 
Jana Micheka  jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k  ústní obhajobě. 

 
 
 
 
 



Otázky k obhajobě: 
 

1) V tomto měsíci (po odevzdání práce) vláda schválila návrh novely zákona 
č. 100/2001 Sb., jejímž cílem je řešení problematiky tzv. prioritních projektů, 
které mají stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle zákona 
č. 1244/1992 Sb. Charakterizujte a zhodnoťte tuto novelu.   

2) Vyjádřete se ke způsobu definování navazujícího řízení v zákoně č. 100/2001 Sb. 
 

 
 
 
 

V Praze dne 19. června 2016      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
         Oponent diplomové práce 
 


