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1. Hodnocení práce 

Předkládaná práce se věnuje aktuálnímu a na úrovni diplomové práce dosud komplexněji 

nezpracovanému tématu nápravných opatření v ochraně životního prostředí, přičemž práce je 

koncipovaná spíše jako teoretický přehled. Kromě úvodu a závěru je práce členěna do 3 částí, 

které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Jádrem práce je část třetí, nazvaná 

„Nápravná opatření v českém právu“, kde diplomant prokazuje své znalosti institutu 

nápravných opatření napříč složkami životního prostředí a jednotlivými právními prameny. 

Po odborné stránce hodnotím jako nejpřínosnější závěr části třetí, ve které se diplomant 

zabývá otázkami spojenými s vlastními úvahami de lege ferenda, a to jak v souvislosti 

s úpravou terminologie, tak komplexního řešení zkoumaného institutu. Celkově shrnuto mohu 

konstatovat, že zvolené téma diplomant zpracoval na odborné úrovni očekávané od tohoto 

druhu závěrečné práce. Práce je primárně popisnou, diplomantovy úvahy týkající se 

jednotlivých částí právní úpravy místy obsahují zajímavé úvahy de lege ferenda, přičemž je 

škoda, že některé ze zajímavých úvah (např. v možné legislativní úpravě specifikovat 

„problémy, které je třeba řešit“ na str. 42) nejsou v práci rozebrány více. 

 

 Zvolené téma hodnotím jako náročné, neboť pro jeho kvalitní zpracování je třeba propojit 

úpravu napříč složkami životního prostředí. Je zjevné, že diplomant řešil nezáviděníhodnou 

situaci vycházející z omezeného množství zdrojů. Na obecné úrovni však lze konstatovat, že 

diplomant prokázal schopnost práce s širokou škálou odborných zdrojů, které vhodně 

kombinuje. Práci by prospělo lepší a větší využití judikatury, stejně jako rešerše činnosti 

a proběhlých řízení u ČIŽP, kterou jsou popisovány primárně pouze dle výročních zpráv 

inspekce a ustanovení jednotlivých zákonů. Tuto skutečnost považuji za největší slabinu 

práce. Systematické členění práce je povětšinou logické, místy diplomant ve shrnutí kapitol 

nevhodně uvádí nové informace. Po formální stránce práce splňuje jazykové, stylistické a 

související náležitosti kladené na tento druh kvalifikační práce, byť místy si oponent nebyl jist 

smyslem některých vět. 

  

Uvedenou práci hodnotím jako splňující kritéria pro tento typ práce. Přes uvedené 

nedostatky oceňuji zpracování takto náročného tématu, doporučuji ji k ústní obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou.  

 

2. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě. Pro ústní 

obhajobu doporučuji věnovat se následujícím 

okruhům a otázkám: 

1) Upřesnění autorova pojetí účasti spolků 

dle § 70 ZOPK. 

2) Jak vnímáte možnosti postihu za 

ekologickou újmu po novelizaci zákona 

17/1992 Sb. v návaznosti na přijetí 

nového přestupkového zákona? 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 
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