Vyjádření vedoucího diplomové práce
Diplomant: Tereza Michálková
Téma a rozsah práce: Právní úprava nakládání s odpady
Předložená práce byla zpracována v rozsahu 61 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr, do šesti
kapitol. Text práce doplňují všechny předepsané přílohy a práce splňuje i v ostatních formálních
parametrech stanovené požadavky.
Datum odevzdání práce: březen 2014
Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma patří mezi témata fakticky permanentně aktuální. Rozsah
právní úpravy, její vývoj na evropské i vnitrostátní úrovni, vždy nabízí dílčí otázky k diskusi. V současné
době je klíčovou otázkou aplikace hierarchie odpadového hospodářství a některé nové nástroje (např.
programy předcházení vzniku odpadů), které mají usnadnit její implementaci. Autorka se v práci zaměřila
mj. právě na problematiku hierarchie odpadového hospodářství a především na zhodnocení posledního
vývoje vnitrostátní právní úpravy představované zákonem č. 169/2013 Sb.
Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za poměrně náročné. Jeho náročnost je dána jednak rozsahem
zkoumané právní materie a jeho evropskou a národní úrovní, jejichž vzájemný vztah musí být rovněž
postižen. Dalším neméně významným aspektem je stav platné právní úpravy, která orientaci
v problematice velice znesnadňuje.
Hodnocení práce:
Z obsahového hlediska lze v práci nalézt dva základní tematické okruhy. Autorka předně analyzuje právní
úpravu základního systému nakládání s odpady, který se obecně uplatňuje vůči všem odpadům. Tato část
zahrnuje vymezení základních pojmů (odpad, hierarchie), nástrojů a okruhu povinností klíčových
subjektů. Při rozboru právní úpravy se autorka zaměřila především na změny, které přinesla poslední
významná novela zákona o odpadech. Druhou část práce pak představuje rozbor jednotlivých fází
nakládání s odpady, které naplňují hierarchii odpadového hospodářství. Pozornost je věnována rovněž
fázi předcházení vzniku odpadů a průřezovým nástrojům, které k tomuto účelu mohou být využity.
Autorka v práci prokázala, že je s danou problematikou velmi dobře obeznámena. Při jejím zpracování
využila poměrně rozsáhlý okruh pramenů, byť odborná literatura představuje pouze menší část z nich.
Práce poskytuje nejenom zevrubný přehled právní úpravy v dané oblasti, ale mnohdy i velmi povedené
hodnocení (zejména problematika pojmu odpad). Je tedy škoda, že autorka poněkud „odbyla“ závěr práce,
který je poměrně stručný. Celkově však hodnotím předloženou práci jako odpovídající požadavkům
kladeným na tento druh prací.
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Terezy Michálkové doporučuji k ústní
obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře.
Otázky k ústní obhajobě:
1. Které ze změn, provedených zákonem č. 169/2013 Sb. lze hodnotit jako racionální a které nikoliv,
zejména z hlediska cílů právní úpravy?
2. Nakolik jsou, dle názoru diplomantky, opodstatněné tendence k rozdělení materie zákona o
odpadech do dvou právních předpisů (oblast nakládání s odpady x zpětný odběr)?
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