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Diplomová práce je zpracována v celkovém rozsahu 86 stran, z toho 70 stran vlastního textu (celkový
počet znaků včetně mezer činí dle čestného prohlášení autora 149 440). Kromě úvodu a závěru je
výklad členěn do šesti částí. První dvě jsou věnovány obecným otázkám postavení emisních limitů
v systému ochrany životního prostředí a vymezení jejich základních aspektů, další tři pak
problematice emisních limitů na jednotlivých úsecích složkové ochrany životního prostředí,
konkrétně v ochraně ovzduší, vod a půdy. Poslední, šestá část přináší srovnání koncepcí emisních
limitů v těchto třech složkách. Práci doplňují seznamy použitých zkratek a zdrojů, šest příloh a
povinné součásti (abstrakty, klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 30. září 2020

Hodnocení tématu: Za volbu tématu je třeba autora pochválit. Emisní limity jako nástroj ochrany
životního prostředí samozřejmě nejsou nové; naopak se jedná o nástroj tradiční, který je v souvislosti
s příslušnými složkami životního prostředí zmíněn v každé učebnici a řadě odborných článků. Jen
málokdy je však tento nástroj hlavním či dokonce samostatným předmětem zkoumání. Přitom
význam emisních limitů – jako jednoho ze základních způsobů stanovení maximální přípustné míry
negativního vlivu činnosti člověka na životní prostředí – je v právu životního prostředí naprosto
zásadní. Za vhodně zvolené považuji téma i z hlediska úrovně kvalifikační práce, v jejímž rámci je
zpracováváno – je dostatečně široké (či spíše hluboké), aby umožnilo bez problémů naplnit
požadovaný rozsah diplomové práce, zároveň však není bezbřehé. Odpovídající je téma i svou
náročností: jeho zpracování vyžaduje orientaci v řadě právních předpisů, znalosti neprávního
charakteru a dovednost syntézy, nejedná se však přitom o téma, s nímž by student posledního
ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy měl mít zásadní problémy.

Hodnocení struktury: Zvolené struktura práce je jednoduchá – v částech věnovaných emisním
limitům v jednotlivých složkách životního prostředí až šablonovitá – a srozumitelná. Za vhodnější
bych vzhledem k jejich podobnému (obecnému) zaměření a omezenému rozsahu považovala
sloučení prvních dvou částí práce do jedné věnované východiskům tématu.

Hodnocení práce se zdroji: S výhradou nejednotné formy odkazů uvedenou níže je práce se zdroji na
velmi dobré úrovni. Autor pracuje s dostatečným množstvím primárních i sekundárních zdrojů
odpovídajícího zaměření, vhodně v textu využívá přímých citací a u nepřímých citacích na použité
zdroje vědecky poctivě odkazuje. Upozorňuji pouze, že časopisecké články by v seznamu literatury
měly vždy být uváděny samostatně, nikoliv pod zastřešujícím názvem časopisu (zde časopisu České
právo životního prostředí).
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Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako zdařilou, byť k ní mám několik připomínek.

Co se týká formální stránky práce, autor se nevyvaroval drobných překlepů a chyb z nepozornosti
v konstrukcích vět, které bylo bezpochyby možné odstranit v rámci pečlivější závěrečné korektury
práce (za všechny zmiňuji větu na str. 5 „Oproti tomu pod pojmem emise rozumí zákon č. 17/1992 o
životním prostředí rozumí pod pojmem znečišťování životního prostředí…“ a obdobnou na str. 69
„Tyto nástroje jsou samy o sobě představují pouze zástupné řešení…“). Výhrady mám též
k nejednotnému způsobu odkazování na zdroje, zejména odbornou literaturu (používání verzálek,
pořadí jednotlivých částí odkazu, uvádění křestních jmen autorů, zkratky s./str. apod.). Ke grafické
úpravě práce a použitému stylu nemám připomínky.

Z hlediska obsahu je třeba autora pochválit za snahu pojednat o tématu komplexně, minimálně
z hlediska jeho šířky (zahrnutí všech tří relevantních složek, byť s vypuštěním problematiky hluku a
vibrací), a s komparativním aspektem (část šestá práce). Je zřejmé, že autor se v problematice
emisních limitů orientuje a vnímá ji v širších souvislostech ochrany životního prostředí jako celku.
Stejně tak je z práce patrná jeho schopnost napsat kvalitní odborný právní text. Bohužel je třeba
zároveň konstatovat, že autor této své schopnosti nevyužil v plném rozsahu: práce místy působí jako
psaná ve spěchu, řada velmi zajímavých dílčích témat je pojednána pouze povrchně
(např. problematika kompenzačních opatření, resp. obecně kombinovaného přístupu v ochraně
ovzduší, vztah mezi emisními limity a zpoplatněním znečištění či rozdíl mezi emisními limity a
emisními standardy v oblasti vypouštění odpadních vod) a některá autorova tvrzení či návrhy
vyvolávají řadu otázek (např. návrh na zavedení poplatku za tzv. lokální topeniště či označení
přípustné míry erozního ohrožení půdy za emisní limit). Za ne zcela dobře zpracované považuji části
věnované mezinárodnímu a unijnímu právu, které jsou velmi popisné a není z nich až na výjimky
zřejmé, jakým způsobem ovlivňují relevantní vnitrostátní právní úpravu (nemluvě o tom, že návrh
rámcové směrnice o půdě, o němž autor hovoří na str. 53, byl Komisí v roce 2014 stažen). Naopak
oceňuji zařazení příloh, z nichž některé jsou zpracovány přímo autorem.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na
Právnické fakultě UK, a doporučuji ji k ústní obhajobě, a to s navrženým klasifikačním stupněm velmi
dobře.

V rámci obhajoby prosím autora o vyjádření k následujícím tématům:
1. Uplatnění kombinovaného přístupu ke stanovování emisních limitů v ochraně ovzduší.
2. Vysvětlení pojetí přípustné míry erozního ohrožení půdy jako emisního limitu.

V Praze dne 18. října 2020

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
oponentka diplomové práce


