
Posudek na diplomovou práci 

 

Veronika Ondečková 

Ochrana životního prostředí a vlastnictví 
 

 

 

Posuzovaná práce má celkový rozsah 126 stran (vlastní text 113 stran)   a byla odevzdána 

v říjnu  2012. 

Téma a obsah práce jsou zaměřeny  na vysvětlení vztahu mezi životním prostředím a 

vlastnictvím. Jde o tématiku trvale aktuální, zajímavou a poměrně i náročnou na zpracování, a 

to i z hledisek konkrétního zaměření tématu zvoleného diplomantkou. 

Vedle úvodu a závěru je práce  rozdělena  do pěti hlavních částí. V prvých dvou   je uvedena 

charakteristika životního prostředí a vlastnictví s jejich vyjádřením v právu,  a to se zvláštním 

zřetelem na vlastnitelné složky životního prostředí. Ve třetí části jsou naznačeny věcné 

souvislosti mezi ochranou životního prostředí a vlastnictvím, se zaměřením na 

soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí. Limity vlastnického práva jsou 

konkretizovány  ve čtvrté části práce  na jednotlivých složkách životního prostředí. Poslední 

pátá části práce se zabývá náhradami za omezení vlastnického práva  při ochraně životního 

prostředí dle platné právní úpravy.  

Obsah práce vystihuje podstatu vztahu mezi ochranou životního prostředí a vlastnictvím, 

kterou diplomantka demonstruje na právní úpravě ochrany jednotlivých  složek životního 

prostředí.  Výklad diplomantky je přehledný, systematicky dobře utříděný a náležitě doložený 

odkazy na použité prameny. Vcelku jen ojediněle se v něm objevují drobné chyby a 

formulační nepřesnosti. Výtky mám k rozvleklému výkladu v části čtvrté práce, v němž bylo 

zbytečné charakterizovat platnou právní úpravu ochrany jednotlivých složek životního 

prostředí a soustředit se v něm jen na vazby spojené s  omezením vlastnického práva. Přestože 

diplomantka upozorňuje, že se nebude zabývat omezením výkonu vlastnického práva ke všem 

předmětům, které mohou negativně působit životního prostředí, bylo žádoucí tyto věci a 

činnosti aspoň konkretizovat, s případnými odkazy na příslušné právní předpisy.  

Diplomantka v oponované práci však prokázala velmi dobré znalosti a přehled o věcné i 

právní stránce otázek spadajících do zvoleného tématu. Rovněž i po formální stránce splňuje 

práce předepsané náležitosti.   

    

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci, která svou celkovou úrovní odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce.  Práci hodnotím jako velmi dobrou a jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě.  
 

Při její obhajobě by se měla diplomantka  zaměřit na příčiny a konkretizaci omezení 

vlastnického práva  k jiným předmětům než jen vlastnitelným složkám životního prostředí.  
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