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1. Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu 

Téma nástrojů ochrany životního prostředí je v odborných textech rozsáhle zpracované. Diplomantka 

z těchto zdrojů vychází a vytváří vlastní text k danému tématu. Vzhledem k tomu, že se zabývá 

stávající a tradiční právní úpravou, nelze očekávat nové a nepublikované závěry.

Nicméně autorka s existujícími zdroji pracuje dobře a správně přebírá závěry. Dané téma se snaží 

přenést i do praktické roviny uváděním rozboru v konkrétní oblasti práva životního prostředí (byť 

s výhradami k systematice uvedenými níže). 

2. Hodnocení práce

Úvodní část práce věnující se principům je poměrně obecně pojatá. Jedná se o popisný text, který jistě 

má vztah k tématu práce. Jedná se však o text bez přidané hodnoty, jde o pouhé shrnutí informací bez 

bližšího provázání na nástroje.

Podobně část věnovaná institucionálnímu zajištění ochrany životního prostředí. Tato kapitola není 

bezprostředně navázána na nástroje, které jsou hlavním tématem. Když už chtěla diplomantka psát 

o organizaci, bylo by vhodnější uvést nejprve část o nástrojích a posléze jejich realizaci napojit na 

konkrétní orgány ochrany životního prostředí.

V části věnované přímo nástrojům práva životního prostředí diplomantka dobře vymezuje členění na 

kategorii nástrojů přímých a nepřímých. Dále provádí členění nástrojů v rámci uvedených kategorií.

V rámci uváděných příkladů nástrojů koncepčních, resp. administrativních není jasné, proč jsou 

zvoleny právě uváděné příklady a naopak, proč jsou vynechány jiné oblasti práva životního prostředí. 

U koncepčních nástrojů jsou pouze zmíněny, ale dále neřešeny nástroje odpadového hospodářství. 

Podrobněji jsou prezentovány nástroje územně plánovací, SEA a nástroje ochrany přírody a krajiny. 

V části administrativních nástrojů je věnována pozornost již jen ochraně přírody, resp. vždy příkladu 

z vybrané složky ochrany životního prostředí, který zrovna patří k uváděnému nástroji. Dochází tak 

k velmi ochuzenému výkladu jednotlivých nástrojů a roztříštěnosti. Např. v podkapitole „provozní 



požadavky“ je uvedena definice ze zákona o odpadech a následně ze zákona o integrované prevenci, 

nicméně bez vzájemné vazby a provázanosti. 

Dobré je závěrečné shrnutí kapitoly, kde jsou uvedeny výhody a i nevýhody stávající právní úpravy.

Hlavní úskalí celé práce spatřuji v určité roztříštěnosti. Práce je velmi popisná, což sice odpovídá cíli 

práce, ale mohlo by být vyváženo např. tím, že by rozbor nástrojů ochrany životního prostředí byl 

proveden na jednom vybraném předpisu, např. na zákoně o ochraně přírody a krajiny. Pak by bylo na 

místě, aby diplomantka uvedla nástroje obecně a pak se intenzívně a detailně věnovala vybrané 

oblasti. 

V kapitole sankčních nástrojů je provedeno shrnutí deliktní odpovědnosti a odpovědnosti za ztráty na 

životním prostředí. Jako příklad je opět zvolen zákon o ochraně přírody a krajiny. Nejsou již 

zmiňovány jiné předpisy.

V kapitole věnované ekonomickým nástrojům jsou stručně popsány nástroje samotné a pak vymezeny 

jednotlivé typy. Vždy je uveden příklad toho kterého nástroje. Na ochraně přírody a krajiny je 

ukázáno, které konkrétní ekonomické nástroje jsou zde uplatněny. Ideálně by měly být tyto konkrétní 

příklady zařazeny do dříve uvedených kategorií ekonomických nástrojů. Tak by došlo k provázanosti 

obecné a zvláštní části této kapitoly. 

Vhodné je opět závěrečné shrnutí kapitoly, kde je poukázáno na slabá a silná místa při uplatnění 

ekonomických nástrojů. 

Poslední věcná část se věnuje dobrovolným nástrojům. Věcně je kapitola v pořádku. Systematicky 

není jasné, proč najednou není ochrana přírody a krajiny uváděna jako zvláštní část kapitoly navazující 

na úvodní obecnou část kapitoly.

Zde by opět bylo možné a vhodné uvést, jak a zda se na zvoleném úseku ochrany životního prostředí 

uplatní veřejnoprávní dohody, EMAS, ekoznačení apod. 

Závěrečná kapitola je shrnutím stávající situace při uplatnění nástrojů ochrany životního prostředí. 

Uváděné závěry jsou jasné a přehledné. Vhodné by bylo doplnit též shrnutí na vybraném úseku 

ochrany přírody a krajiny, který prolíná celou prací.

3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Práce je zpracována v zásadě přehledně. Věcně je v pořádku. V podstatě zásadní a hlavní připomínkou 

k práci je to, že je velmi popisná a hlavně nedodržuje naznačený systém výkladu (pomíjím to, že 



úvodní kapitoly o principech a institucích jsou nadbytečné s ohledem na to, že se s nimi dále 

nepracuje). Domnívám se, že práce by získala vyšší úroveň tím, že by dodržela naznačené členění 

výkladu nástrojů na obecnou a zvláštní část. Tj. úvodní výklad např. administrativních nástrojů by 

zahrnul obecné informace o významu a účelu nástroje a dále obecné členění. Zvláštní část by zahrnula 

rozbor konkrétního právního předpisu (předpokládejme zákona o ochraně přírody a krajiny) právě 

s ohledem na uplatnění v obecné části vymezených administrativních, resp. dalších nástrojů. Shrnutí 

kapitoly, resp. shrnutí práce by obsahovalo jak shrnutí uplatnění nástrojů obecně, tak shrnutí uplatnění 

nástrojů na úseku ochrany přírody a krajiny. 

Otázka: Shrňte, jakým způsobem se v letošním roce změnil povolovací režim dřevin na úseku ochrany 

přírody a krajiny a uveďte, jaký to podle Vás má význam z hlediska uplatnění administrativních 

nástrojů v této věci a z hlediska dopadu na přírodu a krajinu.

4. Práce splňuje požadované předpoklady. Doporučuji ji k obhajobě. S ohledem na výše uvedené 

připomínky navrhuji hodnocení velmi dobře.
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