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Téma a rozsah práce: Tématem práce jsou Havárie v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 

Práce je přehledně zpracována na 76 stranách v 5 kapitolách doplněných o úvod, závěr, abstrakt, 

přílohy a další povinné náležitosti. 

Datum odevzdání práce: listopad 2012 

Aktuálnost (novost) tématu: První právní úprava havárií je na mezinárodní úrovni přijímána na 

přelomu 70. a 80. let. V České republice se první normy, které se vztahují k haváriím, objevují na 

počátku 80. let.  Ve stejné době jsou přijímány i první směrnice na úrovni Evropské unie. Přestože 

právní úprava existuje již několik desítek let, je tato úprava neustále zpřesňována a rozšiřována. I přes 

tento pokrok v právu navíc i nadále dochází k závažným haváriím. Téma proto hodnotím jako 

aktuální. 

Náročnost tématu: Téma havárií z pohledu práva je poměrně náročné z několika důvodů. Zaprvé, 

prolíná se více úpravami. Autor tedy musí dobře rozumět právu životního prostředí jako celku (vodní 

zákon, zákon o integrovaném povolování a prevenci znečištění, zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí, stavební zákon), ale i právu trestnímu nebo občanskému. Téma havárií je navíc poměrně 

technicistní a neexistuje k němu dostatek odborné právní literatury. Téma lze proto hodnotit jako 

spíše obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 76 stran v 5 kapitolách doplněných o úvod, závěr, 

přílohy, 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 (až na 

drobné výjimky, např. na straně 33 chybí písmeno „z“ ve slově vzniklé), kvalitní a bezchybné 

formátování, atd. Práce navíc obsahuje dostatečné množství poznámek pod čarou, byť se mnohdy 

jedná pouze o odkazy na přesné ustanovení předpisů. Po formální stránce proto hodnotím práci 

pozitivně. 

Obsahový záběr práce je velmi široký. Autor se nejdříve zabývá úvodem – pojmem havárie, klasifikací 

havárií a některými historickými příklady. V dalších kapitolách postupně rozebírá prameny úpravy na 

mezinárodní, unijní i vnitrostátní úrovni. Dále se autor zabývá prevencí havárií, jejich zdoláváním a 

odpovědností. Práce celkově tvoří komplexní a strukturovaný přehled právní úpravy havárií. Za 

nedostatek této práce považuji absenci řešených otázek (jejich vymezení chybí v úvodu práce) a tím 

pádem i odpovědi na tyto otázky, stejně jako přesah do judikatury nebo praktické aplikace. Autor 

v rámci celé práce (až na drobné výjimky např. na str. 58) nepoukazuje na problematická místa 

úpravy, ani se blíže nezamýšlí nad praxí (vznik havárií přes existenci právní úpravy jejich prevence). 

V určitých místech by si práce navíc zasloužila větší oproštění od pouhého opisu předpisů (např. na 

str. 33 – 34 při zařazování zařízení do skupin A a B).  

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 velmi dobře. 



Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Jakými konkrétními nástroji se projevuje prevence havárií v územním plánování? 

2. Jaké důsledky může mít nedodržení povinností ohledně fyzické ochrany objektu nebo zařízení na 

odpovědnost provozovatele?   
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