
Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant: Jiří Emingr 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v České 

republice. Práce je přehledně zpracována na 129 stranách ve 4 kapitolách doplněných o úvod, závěr, 

abstrakt a další povinné náležitosti. 

Datum odevzdání práce: listopad 2013 

Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava institucionální zajištění ochrany životního prostředí není 

v diplomových pracích běžně zpracovávána jako samostatné téma, přestože je každoročně vypisováno. 

Přestože je možné právní úpravy institucí v ochraně životního prostředí označit jako již dlouhodobě 

zavedenou, je stále předmětem nových úvah, diskuzí a legislativních návrhů. Jedná se proto o téma 

nadčasové a aktuální. 

Náročnost tématu: K danému tématu existuje poměrně velké množství odborné literatury, se kterou 

měl diplomant možnost pracovat. Na druhou stranu diplomant si práci výrazně ztížil svým 

komparativním přístupem, kdy popisuje vývoj institucí v čase a přináší tak mnoho zajímavých 

postřehů. Téma proto hodnotím jako spíše obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 129 stran a 4 kapitoly doplněné o úvod, závěr, 

abstrakt a další povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a 

stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce neobsahuje téměř žádné překlepy, kvalitní a bezchybné 

formátování, atd. Práce obsahuje dostatečné množství poznámek pod čarou, což prokazuje schopnost 

diplomanta pracovat s odbornou literaturou. Práce je velmi dobře doplněná i formou přehledných 

příloh. Po formální stránce proto hodnotím práci pozitivně.  

Diplomant ve své práci komparativně analyzuje vývoj institucionálního zajištění ochrany životního 

prostředí v České republice. V prvních kapitolách analyzuje vývoj environmentální politiky a 

ústavního zakotvení ochrany životního prostředí. Stěžejními kapitolami potom jsou kapitoly 

zabývající se institucionálním zajištění ochrany životního prostředí v jednotlivých obdobích (před 

1989, 1990-1992 a po roce 1993) a potom rozbor institucionálního zajištění dle jednotlivých složek 

životního prostředí. Přestože je diplomové práci možné vytknout opominutí jistých drobností, považuji 

ji celkově za velmi kvalitní, a to nejen svým značným rozsahem, ale i po obsahové stránce. Diplomant 

při zpracování tématu prokázal schopnost celkové orientace v problematice a zpracování komplexních 

informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Diplomant navíc v závěru práce velice pěkně 

shrnul získané informace a vyvodil z nich další interpretační otázky, ke kterým stručně vyjádřil svůj 

názor. 

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 obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autorku ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Stručné představení závěrů práce.  

2. Kterou kompetenci nebo věcnou působnost považujete v institucionálním zajištění ochrany 

životního prostředí za nejvíce problematickou? 



V Praze dne 20. 1. 2014 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


