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Předložená diplomová práce, mající být uznána jako práce rigorózní, o rozsahu 

150 stran (včetně povinných příloh) je členěna (včetně úvodu a závěru) do šesti 

částí, které jsou dále zpravidla děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a 

struktura práce jsou opravdu vysoce systematické a logické. Zvolené a užité 

metody vědecké práce plně odpovídají jejímu obsahu. Práce podává výborný a 

ucelený přehled zvolené problematiky. Téma práce je jistě stále velmi aktuální.  

 

Autor dle mého názoru při práci se značným množstvím právních předpisů a 

literárních pramenů k věcné problematice, ale také s rozsáhlou judikaturou 

(namnoze v anglickém jazyce) prokázal vynikají znalosti zkoumané látky i 

celkovou výbornou orientaci, když si jako téma svojí rigorózní práce vybral jistě 

zajímavou problematiku, kterou unijní právní úprava uvádění nebezpečných 

chemických látek a směsí na trh rozhodně představuje.  

 

Za vlastní základ práce považuji zejména části 4. a 5., kde se autor postupně 

zabývá nařízením REACH a dále nařízením CLP. Práce je zaměřena zejména na 

posuzování a řízení nebezpečí a rizik. Ostatní části práce, jsou pak spíše věcným 

a právním úvodem do celé problematiky. Vyjadřovací (český) jazyk práce je na 

nadstandardní úrovni a je celkově, i přes značnou technickou náročnost materie, 

velice srozumitelný a čtivý. Citace a odkazy jsou velmi výstižné a přesné. 

Dosahují 569 položek. Práci je opravdu radost číst a čtenář si občas uvědomí i 

některé nové souvislosti. Práce je velice čtivou, a to i přes občasnou dílčí 

popisnost. 

 

Autor se jak v dílčích shrnutích, tak zejména v samotném závěru práce poměrně 

úspěšně pokusil o některé vlastní úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda.  

 



Práce byla oceněna 1. místem v letošním jubilejním 25. ročníku Ceny Josefa 

Vavrouška v kategorii magisterských diplomových prací a bude do konce roku 

2020 publikována spolu s dalšími dvěma oceněným právnickými pracemi 

v samostatném sborníku vydaném PF UK v Nakladatelství Eva Rozkotová, 

Beroun. 

 

Předložená diplomová práce je dle mého názoru po stránce právní, věcné, 

jazykové i grafické na vysoce nadstandardní úrovni. Rozsahem, obsahově i svojí 

celkovou kvalitou předložená diplomová práce jednoznačně splňuje požadavky 

kladené na rigorózní práce na PF UK. Doporučuji proto její uznání za práci 

rigorózní. Celkově představuje velice originální zpracování ucelené části 

problematiky zvolené specializace, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu 

standardu této specializace. Práci konečně doporučuji i k ústní obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu rigorózních prací. 

 

V jejím rámci se pak doporučuji zejména zaměřit na otázky: 

 

1. Které principy práva životního prostředí by se do budoucna mohly buď 

zcela nově nebo alespoň více uplatnit v oblasti chemického unijního 

práva? 

 

2. Problémům vznikajícím mezi úrovní mezinárodní, unijní a národní, 

pokud jde o právní regulace nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami. 
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