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Diplomant: Dora Karlická 

Téma a rozsah práce: Administrativní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

Předložená diplomová práce obsahuje nadstandardních 105 stran textu rozděleného, mimo 

úvod a závěr, do tří základních kapitol věnovaných postupně obecnému vymezení nástrojů 

ochrany životního prostředí, administrativním a konečně ekonomickým nástrojům. Text 

práce je doplněn stanovenými přílohami.  

Datum odevzdání práce: 28. dubna 2011 

Aktuálnost tématu:  

Zvolené téma náleží mezi prakticky neustále aktuální témata. Teoretické vymezení 

jednotlivých kategorií nástrojů je na jedné straně již relativně dobře prozkoumáno                   

a popsáno, na druhé straně byla dosud věnována poměrně malá pozornost vztahům               

a fungování nástrojů na jednotlivých úsecích práva životního prostředí. Dalším významným 

aspektem je rovněž značná proměnlivost právní úpravy, kde byly v poslední době přijaty či 

jsou navrženy některé významné změny (např. v oblasti ochrany ovzduší).     

Náročnost tématu: 

Téma považuji za poměrně náročné. Při zpracování teoretické části lze vycházet z dostupné 

odborné literatury, analýza zvolených kategorií nástrojů vyžaduje práci s velice širokým 

okruhem primárních pramenů.  

Hodnocení práce:   

Z obsahového hlediska lze v práci identifikovat dvě základní části. První, představovaná 1. 

kapitolou, nabízí základní přehled existujících nástrojů ochrany životního prostředí                  

a vymezení principů jejich fungování. Kapitolu uzavírá konstatování o nutnosti využívání 

kombinace nástrojů – nástrojového „mixu“. 

Jádrem práce jsou 2. a 3. kapitola věnované podrobnému rozboru a hodnocení 

administrativních a ekonomických nástrojů, kteréžto dvě kategorie nástrojů jsou všeobecně 

považovány za základní. Autorka postupně rozebírá jednotlivé dílčí nástroje, hodnotí meze 

jejich uplatňování a demonstruje jejich použití na příkladech z platné právní úpravy, 

popřípadě hodnotí návrhy změn této úpravy.  

Na základě uvedeného rozboru autorka v závěru práce formuluje doporučení, zejména 

s ohledem na konstrukci vhodného nástrojového mixu. Doporučení směřují nejenom 

k tradičnímu vztahu administrativních nástrojů jako základních a ekonomických nástrojů jako 

doplňkových, ale rovněž k vymezení vztahů mezi jednotlivými dílčími nástroji v rámci 

základních kategorií.  

Ze způsobu zpracování práce je více než patrné, že autorka je velmi dobře seznámena nejen 

s teoretickými východisky, ale i s platnou právní úpravou a prokázala schopnost tyto dvě 

oblasti velmi dobře propojit. Vzhledem k rozsahu tématu je zpracování místy popisné, což se 

ale netýká klíčových pasáží věnovaných recentním změnám a změnám de lege ferenda.        

Práce splňuje stanovené formální náležitosti. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Diplomovou práci Dory Karlické doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 

 

 



Otázky k obhajobě:  

1. Ve které oblasti ochrany životního prostředí se uplatňuje jako základní nástroj ochrany 

ekonomický nástroj?   

2. Vysvětlete klíčové změny v úpravě administrativních nástrojů v oblasti ochrany ovzduší, 

které jsou zakotveny v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší?  

 

V Praze dne 22. května 2011 

 

       JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce  


