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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
      Téma využití alternativních paliv v dopravě je tématem nanejvýš aktuálním. Zhlediska ochrany 

životního prostředí je třeba toto téma považovat za základní z dlouhodobého hlediska. Je nesporné, že 

udržitelné a racionální nakládání se zdroji, je nutností pro další společenský vývoj. Zpracování tématu 

považuji za nové zejména s ohledem na fakt, že daná problematika nebývá předmětem kvalifikačních prací 

a pro zpracování tématu existuje v české odborné literatuře jen minimální množství pramenů. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 
     Zpracování tématu si vyžádalo nastudování řady dokumentů na úrovni EU, ale samozřejmě také 

národních zdrojů. Pro jeho zpracování bylo rovněž nutné alespoň částečně proniknout do „neprávní“ (spíše 

technické) stránky dané problematiky. Diplomant částečně provedl srovnání právní úpravy EU a ČR. Pro 

zpracování tématu existuje v české odborné literatuře jen minimální množství pramenů a autor byl tudíž 

nucen čerpat z cizojazyčných zdrojů. Na druhou stranu se jedná o poměrně ohraničené téma a rovněž 

autorem zvolené členění (primárně dle jednotlivých zdrojů energie) nepřináší až takové obtíže pro 

zpracování dané matérie. Celkově však považuji téma za spíše náročné. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

     Práce je zpracována na 125 stranách z toho 96 stran vlastního textu v 6 kapitolách doplněných o úvod, 

závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. V první kapitole se diplomant věnuje pojmu alternativní palivo 

a právnímu rámci dané problematiky. Následující kapitoly (druhá, třetí a čtvrtá) pojednávají postupně o 

problematice biopaliv, plynu a elektřiny zahrnujíc vždy v úvodu environmentální aspekty a dále evropskou 

a českou právní regulaci v příslušné oblasti. V rámci páté kapitoly se autor zaměřuje na emisní limity 

osobních a užitkových vozidel, přičemž opět popisuje jak evropskou, tak českou právní regulaci včetně 

např. otázky dieselových motorů. Konečně v poslední kapitole autor charakterizuje přímé i nepřímé 

nástroje podpory alternativních paliv v České republice.  

 

4.     Vyjádření k práci 

 

     Diplomant při zpracování tématu prokázal nadprůměrnou schopnost celkové orientace v problematice a 

zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Z textu práce je 

nepochybné, že autor je velmi dobře obeznámen s danou problematikou a je schopen své poznatky popsat 

a interpretovat. Členění práce je přehledné, téměř bez překlepů či pravopisných chyb. Autor rovněž 

prokazuje výbornou (nadstandartní) schopnost práce s odbornou literaturou včetně cizojazyčných zdrojů. 

Vytknout lze snad jen velikost písma (malá a téměř neodlišující od návazného textu) zvoleného pro názvy 

jednotlivých kapitol a (ne)odsazení názvu jednotlivých podkapitol od návazného textu. Po formální stránce 

hodnotím práci jako výbornou. 

 

     K obsahové stránce práce rovněž nemám zásadnějších výhrad. Kladně hodnotím zejména snahu o 

komplexní přístup a zpracování dané problematiky ve všech jejich aspektech, byť se místy autor nevyhnul 

popisnosti (zejména u charakteristik jednotlivých zdrojů paliv a vývoje právní úpravy) a někdy 

nadbytečnému exkurzu do mimoprávních oblastí (např. plynovod Nord Stream 2). Velmi oceňuji úvod a 

závěrečná shrnutí u každé z kapitol a také zařazení příloh. Práce s judikaturou je omezena, což je ovšem 

dáno zaměřením tématu. V práci nechybí vlastní názory autora, které jsou velmi erudované a svědčí o jeho 



  

hluboké znalosti dané problematiky. Z pohledu úvah de lege ferenda mohl autor jasněji shrnout očekávaný 

vývoj právní úpravy, neboť se spíše zaměřuje na úvahy věcného charakteru (výhodnost či nevýhodnost 

jednotlivých zdrojů paliv z pohledu environmentálního, ekonomického či bezpečnostně-politického) 

Celkově však i po obsahové stránce hodnotím práci jako výbornou. 

 

     Autorem v úvodu definovaným cílem práce bylo zhodnotit aktuální právní úpravu týkající se 

alternativních paliv a uvést možnosti jejího legislativního vývoje, to vše v kontextu sektoru dopravy. 

V rámci dílčích otázek se pak diplomant zaměřil na „alternativnost“ jednotlivých alternativních paliv a dále 

možnosti legislativního vývoje pro tato paliva. Tento cíl byl v zásadě splněn. 

 

5.      Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Ano 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Ano 

Logická stavba práce Výborně 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Výborně 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Výborně 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Výborně 

Jazyková a stylistická úroveň Výbroně 

 

6.       Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

     V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor věnoval následujícím otázkám: 

 

1.  Shrnutí hlavních směrů dalšího legislativního vývoje v oblasti alternativních paliv v dopravě (na úrovni 

EU i ČR) včetně případných autorových návrhů de lege ferenda.  

 
2. Česká právní úprava nakládání s autovraky a její vhodnost z hlediska sílícího tlaku na „omlazování“ 

vozového parku. 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k ústní obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

 

V Ostravě dne 14.06.2021 
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