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1. Aktuálnost, novost a vhodnost tématu: Téma je vhodné pro diplomovou práci 

vzhledem k jejímu poslání, možnému rozsahu a v důsledku toho prostoru pro hlubší 

vědeckou analýzu. Diplomant téma zvládl zpracovat čtivým způsobem, který je zpřístupňuje i 

širšímu okruhu než pouze zasvěceným odborníkům. 

 

2. Náročnost tématu: Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti a použité metody. 

 

3. Cíl práce a jeho dosažení: Diplomant si za cíl práce stanovil zjistit, zda je směrnice 

EU efektivním právním nástrojem, „jakou cestou právní úpravy se Česká republika dala“, zda 

je bezchybnou transpozicí směrnice, popř. „předložit možné následky případného 

nesouladného stavu“ (s. 6). Tohoto cíle bylo zásadně dosaženo. 

 
4. Uspořádání: Práce je přehledně členěna do 3 částí, jež plně pokrývají zvolené téma. 

Tato struktura je pro dané téma vhodná.  

 

5. Samostatnost při zpracování tématu: práce nevzbuzuje dojem nesamostatnosti. 
 

6. Hloubka provedené analýzy: Obecným cílem diplomové práce je sepsat pokus o 

vědeckou analýzu právního problému; ty práce vytyčuje a pokouší se o jejich řešení. 

 

7. Úprava práce: (text, grafy, tabulky) odpovídá nárokům na diplomovou práci. 

 
8. Práce s literaturou tuzemskou i zahraniční je poněkud omezená, což indikuje jak 

seznam použité literatury, tak i množství citací v textu práce. Navíc použité citace jsou 

neúplné: např. pozn.p.č.4 – chybí autor a strana; pozn.p.č.5 – chybí strana; apod.  

 
9. Práce s judikaturou: Práci s judikaturou Soudního dvora lze označit za dostačující. 

 
10. Terminologie, jazyková a stylistická úroveň: Četné redakční chyby naznačují jistou 

kvapnost práce. Jejich neodstranění je tím otaznější, že je často signalizuje i MSWord sám. 

 
11. Největší klady práce: Je třeba ocenit čtivost a přehlednost práce, stejně jako 

popsání všech základních problémů zvoleného tématu. 
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12. Otázky k obhajobě: Z možných doplnění práce navrhuji – vzhledem k vysoké úrovni 

práce - zejména následující: 

- S. 8, 1.ř.: upřesněte, kterou směrnici máte na mysli. 

- S. 11, odst.1: co se rozumí diplomantka pojmem „rámcová směrnice“ a čím se 

odlišuje od jiných směrnic? 

- S. 12, pozn.p.č.14: proč je obecně třeba pojem „půda“ vykládat šířeji, když anglické 

znění obsahuje širší pojem? 

- S. 13, pozn.p.č.17: podle názoru oponenta toto není argument pro subsidiární 

odpovědnost státu, protože pořád platí znečišťovatel, a ne stát. 

- S. 14, odst.1: považuje diplomantka systém kompenzačních nápravných opatření za 

právně čistý? Nevede k solidární odpovědnosti všech znečišťovatelů za všechny 

ekologické škody? Bylo by možné uložit kompenzační opatření i znečišťovateli 

z jiného členského státu? 

- S. 55, odst.2: jak by bylo možno využít výkladových metod ustanovení směrnice bez 

předchozího konstatování jejího přímého či nepřímého účinku?  

 

13. Závěr: Vzhledem k výše uvedenému považuji diplomovou práci za způsobilou 

k obhajobě a navrhuji její ohodnocení – s výhradou problémů při obhajobě – stupněm velmi 
dobře – dobře. 

 

V Praze dne 24.11.2010 

 

 

 

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. 


