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PPoossuuddeekk  vveeddoouuccííhhoo  ddiipplloommoovvéé  pprrááccee  

  

Diplomant: Zuzana Vacková  
 

Téma a rozsah práce: Těžba uhlí a její vliv na životní prostředí z právního pohledu 
Práce o celkovém rozsahu 100 stran se skládá ze šesti částí. První tři části jsou věnovány 
vývoji těžby uhlí na území České republiky, hornímu právu a ochraně životního prostředí při 
těžební činnosti, další tři potom analyzují jednotlivé nástroje ochrany životního prostředí 
upravené především horním právem, a to v rozdělení na administrativně-právní, ekonomické 
a „zvláštní“, mezi něž autorka řadí nástroje koncepční, řešení střetu zájmů, posuzování vlivů 
na životní prostředí a otázky odpovědnostní. Práci doplňují úvod, závěr, seznamy použitých 
zkratek, literatury a internetových zdrojů, anglické shrnutí a tři přílohy. 
 

Datum odevzdání práce: 29. listopadu 2011 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autorka pro svou diplomovou práci zvolila, nelze 
sice považovat za nové v tom smyslu, že by dříve neexistovalo, o jeho novosti je však možné 
hovořit v souvislosti s jeho zpracováním formou diplomové práce (byť se jedná o téma velmi 
zajímavé, studenty je voleno zřídka). Zároveň se jedná o téma, které je bezpochyby aktuální, 
a to zejména v souvislosti s probíhající diskuzí o roli uhlí v tzv. energetickém mixu České 
republiky.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za relativně náročné. Těžba uhlí je průmyslovou 
činností s ekonomickými, environmentálními i sociálními souvislostmi, jejíž právní úprava je 
roztříštěna v celé řadě právních předpisů, z nichž mnohé jsou zastaralé a neodpovídají 
aktuálním potřebám společnosti. Určitou výhodou je skutečnost, že do této oblasti jen málo 
ingeruje právo Evropské unie, i tak je však soubor relevantních právních předpisů velmi 
rozsáhlý. Navíc se jedná o téma technické, u něhož je pro pochopení právní úpravy třeba 
porozumět odborným věcným souvislostem. 
 

Hodnocení práce: Předloženou práci hodnotím jako kvalitní, a to jak po stránce formální, tak 
obsahové. Práce je psána srozumitelným a čtivým stylem, objevuje se v ní jen minimum chyb 
a překlepů, její úprava a grafické zpracování jsou na velmi dobré úrovni. Autorka také 
bezchybně cituje a odkazuje na použité zdroje, jedinou připomínku z hlediska formálního 
proto směřuji k seznamu internetových zdrojů, kde bylo vhodné uvést, ke kterým institucím, 
resp. databázím, se vztahují. Z hlediska obsahového oceňuji především logickou strukturu 
textu a snahu o komplexní přístup. Autorka neopomíjí žádný z důležitých aspektů 
problematiky, zároveň však nezabředává do zbytečných podrobností a výkladu notoriet. Svůj 
výklad velmi dobře doplňuje a rozvíjí v poznámkách pod čarou, přínosné je také zařazení 
příloh, které dobře ilustrují jak negativní vlivy těžby na krajinu a existující osídlení, tak snahu 
o následné částečné odstranění těchto vlivů formou sanace a rekultivace dotčených území. 
Práci lze bezpochyby vytknout poněkud popisný charakter, autorka se však nevyhýbá ani 
kritickému hodnocení právní úpravy a návrhům de lege ferenda. Škoda, že tyto návrhy 
nepřenesla do závěru práce, který je spíše shrnutím předchozího textu, než skutečným 
závěrem završujícím výklad. Celkově považuji práci za zdařilou, prokazující nejen autorčinu 
orientaci v relevantních právních předpisech a schopnost samostatné tvůrčí práce, ale také 
její skutečné zaujetí tématem, což bohužel není u diplomových prací pravidlem.   
  
 



2 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce 
splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a doporučuji ji 
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. Autorčin názor na roli uhlí v energetickém mixu České republiky ve světle 
udržitelného rozvoje.  

2. Na str. 77 autorka zmiňuje zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o 
její nápravě, dále jej však nerozvádí. V jakém směru nalezne tento zákon uplatnění při 
těžební činnosti? 

 
 
 
 

V Praze dne 16. ledna 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             …………………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                    vedoucí diplomové práce 
 
 
 
 
 


