
PPoossuuddeekk  vveeddoouuccííhhoo  ddiipplloommoovvéé  pprrááccee  

Diplomant: Tereza Ječná 
 

Téma a rozsah práce: Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí 
Práce o celkovém rozsahu 85 stran je rozdělena do sedmi částí věnovaných, kromě úvodu a 
závěru, pramenům právní úpravy institutu integrované prevence znečištění (dále též jen 
„IPPC“), principům právní úpravy IPPC, základním nástrojům zákona č. 76/2002 Sb.,                
o integrované prevenci a omezování znečištění, procesu IPPC a nejlepším dostupným 
technikám. Práci doplňují seznamy použitých zkratek a literatury a české a anglické shrnutí. 
 

Datum odevzdání práce: 29. srpna 2011 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autorka pro svou diplomovou práci zvolila, sice 
není zcela nové, bezpochyby se však jedná o téma aktuální. Institut IPPC je moderním a 
účinným nástrojem ochrany životního prostředí, který umožňuje komplexní posouzení 
negativních vlivů zařízení a stanovení odpovídajících podmínek jeho provozu. Byť je tento 
nástroj v českém právu zakotven již téměř deset let, jeho uplatňování v praxi není bez 
problémů.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. Problematika IPPC je sice 
dosti rozsáhlá, její pochopení však nečiní zásadní obtíže. Poměrně rozsáhlá pozornost je jí 
věnována i v odborné literatuře.  
 

Hodnocení práce: Předložená práce je dle mého názoru kvalitním zpracováním problematiky 
a splňuje jak po stránce obsahové, tak formální požadavky kladené na diplomové práce na 
Právnické fakultě UK. Struktura práce je logická, byť nijak originální, výklad ucelený a 
srozumitelný. Autorka nevynechává žádný z důležitých aspektů problematiky, výklad české 
právní úpravy velmi dobře umisťuje do kontextu právní úpravy Evropské unie, k upřesnění a 
doplnění výkladu vhodně používá poznámek pod čarou. Místy je práce poněkud popisná 
(zejména v části věnované procesu IPPC), celkově však přináší komplexní pohled na 
pojednávanou problematiku, v němž nechybí kritické zhodnocení právní úpravy a návrhy de 

lege ferenda. Drobnou výtku směřuji k výkladu účasti na řízení o vydání integrovaného 
povolení, v němž měla autorka dle mého názoru více zdůraznit rozdílné postavení účastníků 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na jedné straně a dalších 
subjektů podílejících se na řízení o vydání integrovaného povolení, nikoliv však v postavení 
jeho účastníků, na straně druhé.  Celkově je z práce zřejmé autorčino zaujetí problematikou 
a snaha o její pochopení a pečlivé zpracování, stejně jako její schopnost práce s prameny, 
včetně cizojazyčných.  
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji 
předloženou práci k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně. 
 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala o vyjádření 
k následujícím tématům: 

1. Role obcí v procesu IPPC. 
2. Shrnutí nejvýznamnějších změn, jež bude třeba do českého práva zapracovat 

v souvislosti s transpozicí směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. 
 

V Praze dne 18. září 2011                              
 

     …………………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


