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Předmětem tohoto oponentního posudku je žádost Mgr. Kateřiny Dostálové o uznání
diplomové práce „Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000“ jako rigorózní
práce.
Téma a rozsah práce:
Posuzovaná práce se věnuje právní úpravě evropské územní ochrany přírody, jejímž hlavním
předmětem je soustava chráněných území známá pod odborným názvem Natura 2000.
Diplomová práce je zpracována v rozsahu 133 stran celkového textu, včetně předepsaných
(anglické resumé, seznam použitých pramenů, klíčová slova) a vlastních příloh. Autorka
rozdělila vlastní text práce včetně úvodu a závěru do šesti kapitol, ve kterých se postupně
zabývala základními pojmy soustavy Natura 2000, historickým vývojem právní úpravy,
mezinárodněprávním a evropským základem dané problematiky, přičemž jádrem práce jsou
nesporně kapitoly věnované české právní úpravě.
Aktuálnost a závažnost tématu: Autorka si zvolila nesporně aktuální téma z oblasti
evropského a vnitrostátního práva na úseku územní ochrany přírody podle směrnice
č.92/43/EHS, o stanovištích, a směrnice č.2009/147/ES, o ptácích. Téma je zároveň velmi
závažné, neboť ČR čelí neustále řízením Evropské Komise dle čl.258 Smlouvy o fungování
EU, neboť podle názoru Komise ČR nadále porušuje své závazky na úseku ochrany
přírody.Těmto a dalším skutečnostem a problémům autorka ve své diplomové práci věnuje
pozornost.
Náročnost tématu: Zvolené téma lze nesporně považovat v rámci práva v oblasti ochrany
přírody za jedno z náročnějších. Náročnost tématu je dána jednak předmětem zkoumání
(nutnost studenta zvládnout nejen právní, ale i přírodovědnou stránku tématu) a jednak vlastní
právní úpravou (nutnost propojení znalostí vnitrostátního a evropského práva, studium
judikatury Soudního dvora EU, atd.). Na druhou stranu, k tématu existuje poměrně dostatek
odborné právní literatury, což autorce vlastní práci poněkud usnadnilo.
Hodnocení práce:
Posuzovaná diplomová práce žadatelky analyzuje evropskou a českou právní úpravu územní
ochrany přírody. Autorka velmi správně soustředila pozornost zejména na analýzu judikatury
Soudního dvora EU v dané oblasti. Práce je podána systematicky, jednotlivé kapitoly na sebe
logicky navazují, autorka se zabývá jak právní tak i věcnou stránkou tématu, své závěry opírá
o publikovanou odbornou literaturu. Oceňuji vysoký počet poznámek pod čarou, mnohé text
významně a zajímavě doplňují (snad mohly být i ve vlastním textu práce, tj.“nad čarou“).
Právní ani obsahové vady zásadního charakteru posuzovaná práce dle mého názoru
neobsahuje. Po formální stránce (grafické a jazykové) předloženou práci hodnotím jako velmi
pěkně provedenou.

Podle zápisu o vykonání státní zkoušky, poskytnutého Studijním oddělením PF UK v Praze,
obhájila Mgr. Kateřina Dostálová tuto diplomovou práci 23.2.2012 na PF UK v Praze
s výsledkem „výborně“. Podle srovnání textu původně předložené diplomové práce a
diplomové práce předložené v rigorózním řízení konstatuji, že předmětná diplomová práce
nebyla po obhajobě opatřena jakýmikoli dodatky.
Jednotlivé části práce na sebe logicky vzájemně navazují a jsou v nich vystiženy v podstatě
všechny zásadní prvky zvoleného tématu. Právní otázky jsou vcelku logicky a vhodně
propojeny s problematikou věcnou. Autorka prokázala, že se s daným tématem seznámila
opravdu na solidní úrovni. Diplomová práce byla obhájena v únoru 2012, avšak obsahově je
text aktuální i v době posuzování žádosti o uznání práce jako rigorózní. Vzhledem k obsahu
jde o téma aktuální až nadčasové. Práce prokázala autorčinu schopnost k samostatné tvůrčí
činnosti, autorka prokázala hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky. Ve srovnání se
standardními diplomovými pracemi na katedře práva životního prostředí se jedná o
nadprůměrné dílo.
O tom svědčí i skutečnost, že předmětná práce byla v červnu 2012 nominována Právnickou
fakultou UK v Praze na Cenu Josefa Vavrouška, udělovanou nejlepším diplomovým pracím
z akademických oborů zabývajících se ochranou životního prostředí a trvale udržitelným
rozvojem. Její výsledek nebyl v době hodnocení podané práce jako práce rigorózní ještě
znám, což ale nemá na hodnocení oponenta vliv.
Ze všech výše uvedených důvodů doporučuji uznat předloženou diplomovou práci jako práci
rigorózní a doporučuji její ústní obhajobu.
Otázky k ústní obhajobě:
1) Jaká řízení podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU v současné době vede Evropská Komise
proti ČR na úseku ochrany soustavy NATURA 2000 ?
2) Popište vztah územního plánování a ochrany soustavy NATURA 2000.
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