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Diplomová práce Jakuba Straky na téma „Právní aspekty využívání paliv v dopravě“ má 
celkem 126 stran, počet znaků vlastního textu práce je 241 555 znaků včetně mezer a 
poznámek pod čarou. Práce se skládá celkem z osmi dále členěných kapitol, včetně 
číslovaného úvodu a závěru, seznamu pramenů, seznamu použitých zkratek, 4 příloh a česky 
a anglicky psaného abstraktu s uvedením klíčových slov v českém a anglickém jazyce. Práce 
tak splňuje veškeré požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 20. dubna 2021. 
 
Aktuálnost tématu. Zvolené téma právních aspektů  využívání alternativních paliv v dopravě 
hodnotím jako za vysoce aktuální a společensky významné, zejména s ohledem na 
klimatickou změnu a nástroje přijímané v reakci na ni. Právní úprava využívání alternativních 
paliv v dopravě se velmi dynamicky vyvíjejí a téma práce tak poskytuje řadu aktuálních 
otázek k řešení včetně úvah de lege ferenda. Práce tuto aktuálnost tématu plně reflektuje. 
 
Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za velmi náročnou. Jedná se o  
složité téma, k jehož pochopení je nezbytné orientovat se nejen v právní úpravě, ale také ve 
věcných, ekonomických a mnohdy i politických souvislostech a to nejen na národní úrovni, 
ale především na úrovni unijní. Zároveň, jak již bylo uvedeno, se jedná o dynamicky 
vyvíjející se materii, která nabízí řadu otázek k řešení. Dostatečnou oporu pro zpracování 
tématu, zejména s ohledem na právní aspekty, neposkytuje tuzemská odborná právnická 
literatura, což rovněž přispívá k celkové náročnosti. Diplomant tak musel v značné míře 
čerpat z cizojazyčných zdrojů.  
 
Formální a systematické členění práce. Práce je uspořádána do osmi dále členěných kapitol 
včetně číslovaného úvodu a závěru. Používá tři úrovně členění. Jednotlivé kapitoly na sebe 
logicky navazují a umožňují komplexní zpracování tématu. Práce se po úvodu a vymezení 
základních pojmů nejprve ve třech kapitolách (3 – 5) věnuje jednotlivým alternativním 
palivům využívaným v dopravě a po té zpracovává téma z hlediska právní úpravy emisích 
limitů pro automobily a z hlediska ekonomických nástrojů používaných pro podporu 
využívání alternativních paliv. Zvolené členění práce považuji pro zpracování tématu za 
vhodné a umožňující jeho komplexní zpracování. Stavba resp. text práce od sebe neodděluje 
právní, ekonomické, věcné a další hlediska. Naopak jednotlivé kapitoly pracují s většinou z 
výše uvedených hledisek, což nepochybně klade vysoké nároky na diplomantovy znalosti, 
nicméně u zpracovávané materie se jedná o zcela logický přístup ke zpracování, který 
umožňuje komplexní pohled na problematiku, ale také pochopení právních aspektů v širších 
souvislostech.  
 
Hodnocení práce - vyjádření k práci. Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou 
zpracovanou na nadprůměrné úrovni. Práce svědčí o výborných znalostech diplomanta, jeho 
orientaci nejen v právních, ale také věcných a ekonomických souvislostech tématu, které 
hodnotím jako mimořádně obtížné a vysoce aktuální. Byť práce obsahuje řadu popisných 
pasáží zejména v částech zabývajících se jednotlivými druhy paliv, autor prezentuje celou 
řadu vlastních úvah a hodnocení. K přehlednosti diplomové práce přispívají dílčí závěry na 
konci jednotlivých kapitol, které zároveň většinou obsahují autorova vlastní stanoviska. 
Osobně oceňuji zařazení některých konkrétních kauz, které problematiku dobře ilustrují a 
práci oživují, navíc ukazují složitost tématu a vzájemné souvislosti řady aspektů. Konkrétně 
mám na mysli tzv. aféru Dieselgate a pasáž věnující se plynovodu Nord Stream. Diplomant si 



v úvodu jako cíl práce vytkl provedení analýzy právní úpravy vybraných reprezentantů 
alternativních paliv, tj. biopaliv, zemního plynu, elektřiny a vodíku (v rámci pojednání o 
elektřině), přičemž definoval dvě konkrétní dílčí otázky, na které práce hledá odpovědi: 
Nakolik jednotlivá alternativní paliva naplňují smysl alternativy? Jaké jsou perspektivy pro 
alternativní paliva z hlediska legislativního vývoje? Mohu konstatovat, že cíl práce byl 
bezesporu naplněn. V závěru pak autor shrnuje odpovědi na své výzkumné otázky, které jsou  
výborným východiskem pro obhajobu práce.  
 
K práci s literaturou nemám žádné připomínky, naopak je potřeba ocenit množství pramenů 
často cizojazyčných, které autor prostudoval a v práci využívá, a jejichž charakter typově 
odpovídá specifikům zpracované materie (vedle klasických pramenů dominují různé 
koncepční dokumenty, naopak absentuje judikatura).  
 
Po stránce grafické je práce zpracována na standardní úrovni a nemám k ní žádné připomínky. 
Z hlediska jazykové stránky je práce psána stylisticky na velmi dobré úrovni. 
Posuzovaná práce svědčí o autorově výborné znalosti materie a schopnosti kritické tvůrčí 
analýzy právní úpravy. 
 
5. Kritéria hodnocení práce  
 
Splnění cíle práce   Cíl práce byl bezesporu splněn.  
Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla, pokud je mi jako vedoucí 
práce známo, vypracována samostatně. 
Prameny jsou řádně citovány.  Protokol 
kontroly (turnitin) uvádí celkovou míru 
podobnosti 21%, shoda s jednotlivými 
zdroji je vždy méně než 1%, v jednom 
případě méně než 3%. 

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  Výborně 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím diplomovou práci Jakuba 
Straky jako vysoce kvalitní diplomovou práci a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě s 
navrženým stupněm hodnocení výborně. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Stručně prezentujte své závěry ohledně budoucího legislativního vývoje právní úpravy 
regulující alternativní paliva.  

2. V práci se podrobněji věnujete tzv. aféře Dieselgate a jejím právním aspektům, stručně 
uveďte její dopady na oblast regulace emisních limitů mobilních zdrojů znečištění 
ovzduší.  

 
 
V Praze dne 14. 6. 2021      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


