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Téma a rozsah práce: Právní úprava obnovitelných zdrojů energie 
Předložená práce o celkovém rozsahu téměř 90 stran, z nichž 69 stran textu, se 
problematikou obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) zabývá v pěti částech 
věnovaných postupně obecným souvislostem problematiky, právní úpravě OZE v Evropské 
unii a v České republice, nástrojům v odvětví obnovitelných zdrojů a výkonu státní správy. 
Výklad doplňují úvod, závěr, seznamy zkratek a použité literatury, dvě přílohy a české, 
anglické a německé shrnutí, resp. abstrakt.  
 

Datum odevzdání práce: 12. listopadu 2011 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma, které lze 
bezpochyby považovat za velmi aktuální. Využívání konvenčních zdrojů energie s sebou nese 
celou řadu problémů, jak politických a ekonomických, tak environmentálních, a OZE 
představují logickou alternativu, k níž se upíná pozornost státních i nestátních aktérů. Rychlý 
rozvoj využívání OZE, ke kterému i díky systému státních podpor v posledních letech dochází, 
však vyvolává otázky o jejich možných negativních dopadech na životní prostředí. 
 

Náročnost tématu: Téma lze považovat za relativně náročné, a to jak z důvodu jeho povýtce 
technické povahy (zpracování vyžaduje porozumění řadě neprávních aspektů problematiky), 
tak z důvodu jeho značné rozsáhlosti. Přes význam OZE navíc stále existuje poměrně 
omezené množství doktrinálních pramenů věnovaných právním souvislostem jejich 
využívání.  
 

Hodnocení práce: Předloženou práci hodnotím jako kvalitní, a to jak po stránce formální, tak 
obsahové. Z hlediska gramatického, stylistického a grafického je práce na výborné úrovni, 
autorka téměř bezchybně cituje (pro případné budoucí práce bych pouze u opakovaných 
citací téhož díla doporučila zkrácenou formu citace) a vhodně využívá poznámek pod čarou 
(zde pouze doporučuji text poznámky pod čarou vždy začínat velkým písmenem a končit 
tečkou). Co se týká obsahu práce, autorka usiluje o komplexní uchopení problematiky, 
zároveň se však nevyhýbá hlubší analýze některých dílčích otázek (zajímavá je v tomto 
smyslu např. kapitola 2.3.2. věnovaná čl. 194 Smlouvy o fungování EU). Byť je výklad místy 
poněkud popisný a struktuře práce lze vytknout jistou nelogičnost (části čtvrtá a pátá 
věnované nástrojům a výkonu státní správy v odvětví OZE by logicky měly být podřazeny pod 
část třetí věnovanou právní úpravě OZE v České republice), autorka prokazuje, že tématu 
rozumí a skutečně ji zajímá (čas věnovaný diplomové práci je zřejmý z množství poznámek 
pod čarou – celkem 284, kterými autorka výklad doplňuje a rozvíjí). Velmi kvalitně je 
zpracován závěr práce, který není pouhým shrnutím předchozího výkladu, jak je bohužel 
v diplomových pracích časté, ale přináší kritické zhodnocení platné právní úpravy a úvahy de 

lege ferenda a umisťuje problematiku OZE do širších souvislostí. V případném budoucím 
rozpracování tématu např. formou rigorózní práce doporučuji autorce věnovat více 
pozornosti mezinárodním souvislostem využívání OZE a negativním dopadům OZE na životní 
prostředí.   
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře. 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala 
o vyjádření k následujícím tématům: 
 

1. Autorka v práci využívá řadu německých doktrinálních pramenů, téměř se však o 
německé právní úpravě využívání energie z OZE nezmiňuje. V jakém směru je právní 
úprava této problematiky v Německu srovnatelná s českou právní úpravou a v čem 
jsou naopak rozdíly?  

2. Jaký vliv bude mít dle autorčina názoru na využívání energie z OZE výsledek 
konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu sloužící zároveň 
jako zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, která právě probíhá 
v jihoafrickém Durbanu? 

 

 
 
V Praze dne 5. prosince 2011 
                                                     
 
 
      
                                                                                                 …………… ………………………………. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                   vedoucí diplomové práce 


