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1. Hodnocení práce 

 

Předkládaná práce se věnuje stále aktuálnímu tématu právní odpovědnosti za ekologickou 

újmu. Samotná práce je kromě úvodu a závěru členěna do 5 částí, které jsou dále děleny na kapitoly 

a podkapitoly. Zvolené téma hodnotím vzhledem ke způsobu a rozsahu jeho zpracování jako 

průměrně náročné. Diplomant při psaní práce prokázal schopnost práce s relativně širokým 

spektrem zdrojů, od odborné literatury, časopiseckých a elektronických zdrojů, vše vhodně 

kombinované s použitou judikaturou. 

 

Hlavní výtka oponenta k předkládané práci spočívá ve skutečnosti, že práce obsahuje 

minimální množství úvah de lege ferenda, které by ovšem zvláště při poukázání na nedostatečné 

aplikování institutu ekologické újmy, jednoznačně mohly zvyšily přidanou hodnotu práce. Další 

výtkou, kterou oponent v práci spatřuje, je nedostatečně ambiciozní vymezení cíle práce, a sice 

zda je možné souběžné vyvození odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za ekologickou újmu. 

Uvedenou otázku jsou dle názoru oponenta schopni bezproblémů zodpovědět studenti PF UK po 

absolvování prvního semestru výuky práva životního prostředí. Cíl práce ale diplomant naplnil. 

 

Systematické členění práce je logické, text práce je poměrně čtivý, byť místy jde míra 

zjednodušení na úkor odbornosti. Po formální stránce práce bezproblémově splňuje jazykové, 

stylistické a související náležitosti kladené na tento druh kvalifikační práce, byť část šestá je 

rozsahem ke zbytku práce poněkud disproporční. 

 

Uvedenou práci hodnotím jako průměrnou. Z práce je zřejmé, že diplomant si zvolil vysoce 

popisné téma a takto k němu též přistoupil. Práci shledávám jako splňující náležitosti a kritéria 

požadovaná pro tento druh závěrečné práce. Práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji hodnotit 

ji stupněm velmi dobře či dobře, v návaznosti na zodpovězené otázky v průběhu obhajoby. 

 

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) Jak by měl být upraven zákon 167/2008 

Sb., aby se v ČR začal aplikovat? 

2) Jakým způsobem je podle vás 

postižitelná ekologická újma na 

ovzduší? 

 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře/dobře 
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