
Posudek  konzultanta rigorózní práce 

 

Mgr. Tereza KUČEROVÁ - TVARDÍKOVÁ :  

 

Právní principy ochrany životního prostředí  

 
 

Posuzovaná rigorózní práce o rozsahu 128 stran je (mimo úvodu a závěru) členěna do tří částí, 

které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění i struktura diplomové práce jsou 

systematické a logické. Práce podává velmi podrobný přehled zvolené problematiky. Autorka 

dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních pramenů a 

různých dalších dokumentů k právní i věcné problematice, prokázala velmi dobré znalosti 

zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí rigorózní práce 

vybrala zajisté vysoce aktuální i značně teoretickou problematiku, kterou právní principy 

ochrany životního prostředí rozhodně představují. 

 

V jednotlivých částech autorka popisuje a rozebírá právní principy, jejich definici, roli a 

uplatnění, a to na úseku ochrany životního prostředí. Posuzovaná práce velmi uceleně 

zpracovává zkoumanou látku a podává jak velmi dobrý přehled i utřídění jednotlivých 

kategorií zásad, tak zejména postižení problematiky právního, věcného a historického vývoje. 

Autorka se v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy, zobecnění a návrhy z pohledu de 

lege ferenda.  Ačkoliv je práce místy poněkud popisnou,  podává na druhé straně poměrně 

ucelený přehled dané problematiky.  

  

Autorka se větší měrou zabývá vybranými stěžejními principy práva životního prostředí, a to 

v části 3., kterou tak považuji za jakési jádro celé rigorózní práce. Tato část pojednání se mi 

jeví jako vcelku podařená a celkově vyrovnaná.  

 

Rigorózní práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na standardní úrovni. 

Hodnotím ji jako velmi dobré a vcelku zdařilé původní odborné dílo, které splňuje všechny 

zákonné požadavky na tyto práce kladené. Doporučuji ji tudíž k ústní obhajobě, v jejímž 

rámci navrhuji se věnovat zejména otázkám : 

 

1/ Základními rozdíly mezi principy prevence a předběžné opatrnosti. 

 

2/ Praktickými překážkami v širším a důsledném uplatňování zásady informovanosti a účasti 

veřejnosti v unijním a zejména českém právu.  

 

 

 

V Praze dne 27. října 2013 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

konzultant rigorózní práce 
 

 

 

 


