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Předesílám, že jde o oponentský posudek na diplomovou práci, kterou však 

absolvent magisterského studia přihlašuje jako práci rigorózní a žádá její uznání. 

Prizmatem požadavků kladených na rigorózní práce proto předloženou práci 

posuzuji. 

 

Předložená rigorózní (diplomová) práce o rozsahu 217 279 znaků včetně mezer, 

tj. 104 stran (včetně příloh) je členěna (mimo úvodu a závěru) do pěti kapitol, 

které jsou dále děleny na podkapitoly. Členění a struktura práce jsou v zásadě 

systematické a logické.  Práce podává velmi dobrý přehled zvolené 

problematiky.  

 

Autor dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů a 

literárních pramenů k věcné i právní problematice, ale také s internetovými 

zdroji či s technickou literaturou prokázal výborné znalosti zkoumané látky i 

celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí práce vybral jistě aktuální 

problematiku, kterou energetická účinnost z právního pohledu rozhodně 

představuje.  

 

Za vlastní základ práce považuji zejména části 3. až 5., kde se autor postupně 

zabývá koncepčními, administrativněprávními a konečně i ekonomickými 

nástroji a prostředky energetické účinnosti v českém právu.  

 

Rozsahem je práce poměrně stručná, avšak normu pro práci rigorózní splňuje. 

Shrnutí jsou umístěna na konci jednotlivých celých kapitol a poměrně dobře 

odrážejí podstatná nálezy a závěry v nich učiněné. Závěr je výstižný a dobře 

shrnuje podstatné nálezy v práci dosažené. 

 



Polemizoval bych však se základním tvrzením uvedeným jak na začátku, tak i 

na konci práce a to, že „Energetickou účinnost lze považovat za samostatný a 

zároveň jedinečný zdroj energie“. Nulové řešení na žádném úseku ještě nikdy a 

nikde v materiálním slova smyslem zdrojem nebylo. Bylo vždy úsporou zdrojů 

reálných (klasických, alternativních či jaderných) a snížením jejich potřeby a 

spotřeby. To platí nejen pro energie, ale například i pro odpady. Nulový odpad 

jistě není odpadem, protože neexistuje. Energetická účinnost je dle mého názoru 

formou jak lépe a efektivněji využívat energii a tím ji šetřit, či se stejnou energií 

získat a vyrobit více. Je to tedy forma či prostředek řešení, nikoliv však zdroj 

v materiálním slova smyslu. Je to zdroj řešení nikoliv zdroj energie.   

 

Předloženou a oponovanou práci považuji za výbornou práci diplomovou, která 

splňuje obsahové a rozsahové požadavky kladené na práce rigorózní, a to jak 

formálně, tak zejména kvalitou a uceleností svého provedení. Navíc nevykazuje 

podstatných věcných, právních ani jazykových nedostatků.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji předloženou diplomovou práci k uznání 

jako práci rigorózní. V rámci obhajoby pak doporučuji kandidátovi, aby 

odpověděl na následující otázky. 

 

1. Možnosti dalšího zapojení moderních inteligentních technologií 

v energetické úspoře v rámci každodenního života a jejich právní limity. 

 

2. Role státu v nastavování a prosazování nástrojů a mechanismů 

energetické účinnosti (mezinárodní srovnání). 

  

 

 

V Káraném dne 25. března 2020 

 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 
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