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1. Hodnocení práce 

Předkládaná práce věnující se vysoce aktuálnímu tématu obce a ochrany životního 

prostředí z pohledu práva. Samotná práce je kromě úvodu a závěru členěna do 4 kapitol, 

které jsou dále děleny na podkapitoly a v případě kapitoly čtvrté i na oddíly. Zvolené téma 

hodnotím, vzhledem k rozsahu materie, které pokrývá, za široké, avšak průměrně náročné. 

Diplomant prokázal schopnost práce s široce využívanými elektronickými zdroji, vhodně 

kombinovanými s šířeji zaměřenou odbornou literaturou, právními předpisy mezinárodní 

(zejména sousedních zemí) a zejména národní úrovně. Vše logicky setříděné doplněné 

adekvátním poznámkovým aparátem. Zpracování předložené práce svědčí o diplomantově 

zájmu o danou problematiku. Po odborné stránce se domnívám, že nebyl zcela vyčerpán 

potenciál práce, kdy se diplomant mohl více věnovat praktickým otázkám a úvahám de lege 

ferenda (například rozvedení myšlenek v rámci prováděného mezinárodního srovnání), jinak 

nemám k práci podstatnějších výtek. Práce je poněkud popisnou, místy působící „přifouklá“ 

ne zcela související teorií. Na druhou stranu, je třeba vyzdvihnout přílohy práce (zejména 

přílohu č. 2) a studium konkrétních opatření města Milovice, které vytvářejí přidanou 

hodnotu práce. Za formální nedostatek diplomové práce shledávám část závěru, kde je 

uvedeno „Hlavním účelem práce však bylo zjištění stavu a nedostatků, které se objevují v 

působení obcí coby subjektů ochrany životního prostředí a současně poukaz na některé 

způsoby, kterými by ochrana životního prostředí na úrovni obcí mohla a měla být do 

budoucna realizována.„. a to bez toho, aby tato shrnutí byla v závěru obsažena.    

 

Systematické členění práce je logické, po formální stránce práce splňuje jazykové, 

stylistické a související náležitosti kladené na tento druh kvalifikační práce. 

 

Uvedenou práci hodnotím jako kvalifikovaný pokus širšího zpracování vymezeného 

tématu. Práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm velmi dobře. 

 

2. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Jakým způsobem ovlivnilo (ovlivní) přijetí 

nového odpadového zákona model nakládání 

s odpady v Milovicích?  

Jakým způsobem mají obce možnosti 

kontrolovat vypouštění odpadních vod a 

závadných látek do vod povrchových? 

 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 
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