
Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Jan Jelínek  

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava ochrany kvality ovzduší. Práce je 

zpracována na 95 stranách, z toho 77 stran vlastního textu v 7 kapitolách doplněných o úvod, 

závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.  

Datum odevzdání práce: 23.04.2019  

Aktuálnost (novost) tématu: Problematika právní ochrany kvality ovzduší je v rámci 

diplomových prací poměrně frekventovanou. Přesto se jedná o téma stále aktuální, a to 

zejména s ohledem na chronické překračování limitů znečištění ovzduší na řadě míst naší 

republiky a do určité míry i rezignací státu na důsledné vymáhaní plnění přijatých závazků. 

Jedná se tedy o téma nadčasové a velmi aktuální.  

Náročnost tématu: Téma lze považovat za středně (standardně) náročné. Náročnost tématu je 

dána spíše složitostí a technickou povahou právní úpravy. Pro zpracování tématu existuje 

dostatek pramenů.  

Formální a systematické členění práce: Diplomová práce má celkem 95 stran, z toho 77 stran 

vlastního textu a 7 kapitol doplněných o abstrakt a další povinné náležitosti. Diplomant se ve 

své práci zabývá v samostatných kapitolách několika základními okruhy otázek spojených 

s právní úpravou ochrany kvality ovzduší. V rámci první kapitoly se autor věnuje stručnému 

vymezení pojmů. Ve druhé kapitole je zmíněna v rámci právní úpravy a jejího vývoje 

mezinárodní a unijní úprava a základy české právní úpravy. Následující kapitoly tři, čtyři a 

pět popisují koncepční, administrativně-právní (samostatně pak odpovědnost, která je 

předmětem kapitoly šesté) a ekonomické nástroje. Konečně v poslední sedmé kapitole se 

autor zaměřuje na nástroje zvláštní ochrany, jakými jsou nízkoemisní zóny a nástroje ochrany 

během smogová situace.  

   

Hodnocení práce: Diplomant při zpracování tématu prokázal schopnost celkové orientace v 

problematice a zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného 

celku. Z textu práce je nepochybné, že autor je dobře obeznámen s platnou právní úpravou a 

je schopen její obsah interpretovat a popsat. Členění práce je přehledné a práce neobsahuje 

mnoho překlepů. Autor prokazuje velmi dobrou schopnost práce s odbornou literaturou, 

přičemž rozsah citací a zdrojů je nadstandardní. Po formální stránce hodnotím práci jako 

výbornou. 

 

     Co do obsahové stránky nemám rovněž zásadnějších připomínek. Práce je sice místy 

popisná a občas se zaobírá až příliš technickými detaily – zejm. v rámci kapitoly vybrané 

administrativněprávní nástroje, toto je ale do jisté míry dáno i povahou tématu. Naopak velmi 

kladně hodnotím autorovy kvalitní a erudované komentáře a polemiky k některým dílčím 

aspektům jakými jsou úprava programů zlepšování kvality ovzduší po novele zákona o 

ochraně ovzduší, problematika kontrol v domácnostech, nízkoemisní zóny atd., byť někdy 

působí jistou nevyváženost ve vztahu k dalšímu obecněji pojatému textu. Rovněž práce 

s judikaturou je na nadstandardní úrovni. Po obsahové stránce proto hodnotím práci rovněž 

jako výbornou. 

     S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl diplomové práce vytknutý v jejím úvodu, tj. 

zpracovat přehled o právní úpravě kvality ovzduší v České republice včetně podrobnější 



analýzy některých problematických míst a aktuálně řešených otázek, byl diplomantem 

splněn.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, 

věcné a grafické na výborné úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým 

klasifikačním stupněm výborně.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor věnoval následujícím 

otázkám:   

1. Za jakých podmínek se může veřejnost zapojit do projednání návrhů Národního programu 

snižování emisí ČR a PZKO? 

2. Názor autora na funkčnost systému kontroly „domácích“ kotlů – přínos nové právní 

úpravy.  

 

V Praze dne 06.05.2019 

  

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


