
Posudek oponenta rigorózní práce (uznání diplomové práce) 

 

Mgr. Daniel Mach:  

 

Prvky ochrany životního prostředí v rámci procesu povolování těžby vyhrazených 

nerostů  

 

 

Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 80 stran (včetně příloh) je (mimo úvodu a závěru) 

členěna do tří částí, z nichž některé jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a 

struktura rigorózní práce jsou velmi systematické a logické. Práce podává podrobný přehled 

zvolené problematiky. Autor dle mého názoru při práci s větším množstvím právních 

předpisů, literárních pramenů, judikatury a různých dalších dokumentů k věcné problematice, 

prokázal výborné znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma 

svojí diplomové práce vybral pozoruhodnou problematiku, kterou povolování těžby 

vyhrazených nerostů ve vztahu k ochraně životního prostředí jistě představuje. 

 

V jednotlivých částech autor zejména popisuje a místy se snaží i komentovat jednotlivé prvky 

a fáze povolovacího procesu obsažené v českém horním právu. Posuzovaná práce uceleně 

zpracovává zkoumanou látku a podává výborný přehled a utřídění jednotlivých institutů i 

problematik. Autor se v rámci jednotlivých shrnutí, a zvláště pak v závěru, pokouší o některé 

své vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda.  Práce je však občas poněkud 

popisnou a možná místy až příliš faktografickou.  

 

V úvodu práce mi chybí metodologie. Také Závěr o rozsahu tří stran se mi zdá až příliš 

stručný, byť základní myšlenky v něm obsaženy jsou. 

  

Jako diplomová práce je tato práce po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na standardní 

úrovni. Rigorózní práci odpovídá v zásadě svým rozsahem i po stránce kvality obsahu. 

Splňuje tak požadavky kladené na rigorózní práce. Mohu proto doporučit a podpořit její 

uznání jako práce rigorózní, protože dle mého názoru posuzovaná práce nakonec splňuje 

(byť někde těsně) všechny zákonné požadavky na rigorózní práce kladené. 

 

Při ústní obhajobě se doporučuji zaměřit na následující otázky: 

 

1/ Zda by „ekologizace českého horního práva“ měla být obsažena v novém komplexním 

horním zákoně nebo spíše ve složkových zákonem environmentálních? 

 

2/ Jak do budoucna uspokojivě právně vyřešit otázku přechodu vlastnického práva 

k vyhrazeným nerostům ze státu na jiné subjekty.  

 

 

 

V Káraném dne 12. března 2021 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

oponent rigorózní práce 

 

 

 


