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Zuzana VACKOVÁ :  

 

Těžba uhlí a její vliv na životní prostředí z právního pohledu 
 

Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 99 stran (včetně příloh) je členěna do  

šesti  kapitol (mimo úvod a závěr), které jsou dále děleny na podkapitoly. 

Členění a struktura diplomové práce jsou vcelku systematické a logické. Práce 

podává velmi dobrý přehled zvolené problematiky. Diplomantka dle mého 

názoru při práci s větším množstvím právních předpisů a literárních pramenů 

k věcné problematice, prokázala velmi dobré znalosti zkoumané látky i 

celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybrala 

zajisté vysoce aktuální problematiku těžby uhlí v českém právním kontextu. 

Pokud si vzpomínám, jedná se o první zpracování tohoto tématu v rámci 

Katedry práva životního prostředí za posledních dvacet let. 

 

V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat 

jednotlivé části platné české právní úpravy. Posuzovaná práce se snaží uceleně 

zpracovat zkoumanou látku a podává jak velmi dobrý přehled i utřídění 

jednotlivých institutů a problematik, tak zejména postižení problematiky 

věcných a historických souvislostí. Diplomantka se v závěru práce snaží i o 

některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. Závěr je však 

spíše souhrnem a anotací práce než klasickým závěrem. Práce je místy dosti 

popisnou. Škoda, že nebylo zpracováno a zahrnuto i srovnání s nějakou 

zahraniční právní úpravou ze středoevropského regionu. Práce vykazuje i 

některé menší chyby (neplatný stavební zákon – str. 13 či nevhodné odkazy na 

jinou diplomovou práci  - str. 20).  

 

Diplomová práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na standardní 

úrovni a celkově ji hodnotím jako velmi dobrou, místy snad až výbornou. 

Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména 

otázkám: 

 

1/ Problematiky prolomení tzv. těžebních limitů pro těžbu uhlí v severních 

Čechách. 

 

2/ Reálnosti aktuální výše úhrad v horním právu.  

 

V Praze dne 10. prosince 2011 

                                                          Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 
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