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Posuzovaná práce má 91 stran textu (celkově 100 stran), který diplomant, spolu s úvodem a 

závěrem práce rozdělil do sedmi základních  části. V jednotlivých částech zaměřuje pozornost 

na charakteristiku hornické činnosti, včetně pramenů její právní úpravy a na její dopady na 

životní prostředí, konkrétně pak při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ochraně 

životního prostředí při přípravě dobývání ložiska, při dobývání nerostů a při provádění sanace 

a rekultivace těžbou dotčeného území.  

Aktuálnost tématu je dána snahami o rozšíření těžby nerostů nad stanovené limity, se 

všeobecně negativními dopady na životní prostředí. Vyšší nároky na zpracování tématu, 

kterých se diplomant úspěšně zhostil, je multidisciplinární znalost problematiky (horního 

práva, práva životního prostředí  a správního práva). 

Obsah práce  je založen na interpretaci právních norem a  jiných poznatků z oblasti horního, 

provázených dopady na životní prostředí a jejich řešení z pohledu platné právním úpravy. 

Práce má převážně popisný charakter, ale na mnoha místech je vhodně doplňována 

praktickými poznatky, resp. upozorněními na problémy, které platnou právní úpravou nejsou, 

nebo jsou jen nedostatečně upraveny. Za přínosné lze pak považovat především části 5 a 6 

práce, v nichž  diplomant rozebírá problematiku nakládání s těžebním odpadem a 

zahlazováním následků těžební činnosti prostřednictvím sanace a rekultivace, včetně 

zajišťování a likvidace starých důlních děl.  

Za hlavní nedostatek práce považuji nedostatečnou korekturu jejího textu, v němž se objevují 

četné formulační a jiné nedostatky, snadno odstranitelné větší pozorností a pečlivostí 

diplomanta. Značně formálním jsou úvod a závěr práce, v nichž převažuje vylíčení záměru 

autora (úvod) a jeho realizace (závěr), na rozčlenění a popisu jednotlivých částí práce. Po 

formální stránce má práce, až na vytýkané nedostatky, všechny předepsané náležitosti.  

.  

  

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci  odpovídající požadavkům kladeným na diplomové 

práce, kterou hodnotím jako velmi dobrou a jako takovou ji doporučuji k obhajobě.  

 

Při její obhajobě by se měl diplomant  zaměřit na následující otázky: 

 

1) V čem spočívají garance, též pro ochranu životního prostředí, které poskytuje 

rozhodnutí o odpisu zásob ložiska nerostů ? 

     2)  Za jakých předpokladů lze stanovit dobývací prostor v chráněných územích podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny? 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 5.2013                                                      Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 
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