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Mgr. Lucie Pokorná si za téma své doktorské disertační práce vybrala problematiku ochrany 

životního prostředí a lidského zdraví před účinky některých fyzikálních faktorů, a to v širším 

kontextu unijního práva, tak i v krátkém srovnání s právními úpravami Německa a Švýcarska. 

Jde o právní problematiku z českého pohledu nejen poměrně novou a dosti zanedbávanou, ale 

též nesporně vysoce společensky závažnou, aktuální a zajímavou.  

 

Disertační práce o rozsahu 206 stran je přehledně a velmi logicky rozčleněna do dvanácti částí 

(včetně úvodu a závěru), dále dělených na kapitoly a podkapitoly. Postupně se zabývá nejprve 

věcnou problematikou hluku, vibrací a záření (zejména neionizujícího) a dále pak její právní 

úpravou unijní i českou. Celá problematika je rozebrána jak z hlediska historického vývoje, 

tak posléze zejména z pohledu de lege lata a de lege ferenda. Doktorandka ve své práci 

podrobně rozebírá jak problematiku veřejnoprávní, tak i soukromoprávní (starého i nového 

občanského zákoníku). Zabývá se též věcnými a právními souvislostmi ve vztahu k ostatním 

zdrojům ohrožení životního prostředí. Podrobně jsou rozebrány jednotlivé skupiny nástrojů – 

administrativní, ekonomické, koncepční i sankční, ale též speciální. Autorka také vhodně 

pracuje s relevantní judikaturou a internetovými prameny. 

 

Práce je doplněna stručným, ale výstižným, anglickým resumé. Velmi rozsáhlá a bohatá je 

použitá česká i zahraniční bibliografie a internetové prameny. Práce je na velmi dobré 

jazykové a grafické úrovni.  Autorka musela pracovat s velkým množstvím pramenů, a to 

nejen v českém, ale zejména v anglickém jazyce, což se příznivě odrazilo na celkové konečné 

podobě díla. 

 

Autorka se ve své práci zabývá zvolenou problematikou v celé její šíři a složitosti. Osvědčuje 

dle mého názoru své hlubší právní znalosti této materie. Práce je komplexní a potvrzuje také 

velmi dobrou právní orientaci doktorandky v celé problematice práva životního prostředí, a to 

i v návaznosti na ostatní právní odvětví (zejména na právo zdravotnické) i jiné vědní obory. 

Předkládaná disertační práce je výsledkem soustavného několikaletého výzkumného úsilí v 

rámci externího (kombinovaného) doktorského studia doktorandky, jakož i celkového 

teoretického i praktického zájmu autorky o zvolenou problematiku. Pro psaní práce byly 

využity i její zkušenosti z několika let práce v legislativním odboru Ministerstva životního 

prostředí ČR. 

  

Autorka se věnuje nejen popisu, ale zejména teoretické analýze a srovnání právních institutů, 

a to jak v právu českém a unijním, tak německém a švýcarském, které se snaží aktivně 

rozebírat a komentovat ve vzájemných souvislostech. Jakýmsi jádrem práce jsou části sedmá 

a osmá. Podrobně a kriticky je rozebrán ve vztahu k těmto zdrojům ohrožení i nový český 

občanský zákoník. 

 



Vlastní tvůrčí přístup autorčin shledávám zejména v části sedmé až desáté, kde se intensivně 

věnuje rozboru, srovnáním, úvahám a komentářům (včetně postojů de lege ferenda) 

vybraných českých právních úprav. Nejpozoruhodnější však dle mého názoru jsou dílčí 

shrnutí na konci jednotlivých částí a zvláště samotný závěr, v němž jsou naznačeny některé 

cesty možných řešení. Cenné je i srovnání české právní úpravy s úpravou německou a 

švýcarskou na daném úseku. 

 

Celkově hodnotím uvedenou disertační práci jako zdařilé původní vědecké dílo, které je 

přínosem na poli poznání v oblasti práva životního prostředí a do jisté míry samozřejmě i 

souvisejících odvětví. Doktorandka dle mého názoru velmi dobře osvědčila své schopnosti 

teoretické práce a studia, včetně práce s vědeckou literaturou, ale též způsobilost tyto 

propojovat a interpretovat ve spojení s poznatky z praxe. Mgr. Lucie Pokorná svojí disertační 

prací prokázala svoji odbornou způsobilost tak, jak to vyžadují české právní předpisy pro 

udělení titulu Ph.D. 

 

Práci celkově hodnotím jako standardní a plně doporučuji její ústní obhajobu.  V rámci ústní 

obhajoby se doporučuji zaměřit zejména na otázky inspirace německou právní úpravou 

(zejména pokud jde o hluk a vibrace) a dále řešením deficitu prosazování platné právní 

úpravy české. 

 

Závěry práce by v koncentrované podobě bylo zřejmě vhodné publikovat také v odborném 

právnickém či zdravotnickém (hygienickém) tisku. 

 

 

 

V Praze dne 15. června 2013 

 

 

 

 

                            Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. (školitel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


