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Posuzovaná diplomová práce se na 128 stranách (plus povinné přílohy) zabývá tématem 

z oblasti obecné části práva životního prostředí, konkrétně trestněprávní odpovědnosti 

v ochraně životního prostředí. Jedná se sice o téma, které je na úrovni kvalifikačních prací 

zpracováváno v posledních letech poměrně často, avšak je třeba pochválit autorku za přístup, 

který zvolila, neboť zpracovala kromě klasické materie také porovnání s vybranou zahraniční 

právní úpravou, konkrétně s francouzským právem. Náročnost zpracování hodnotím vysoko, 

neboť autorka musela prokázat znalosti nejen z trestního, ale i správního práva a evropského 

práva a to celé zasadit do kontextu práva životního prostředí.  

 

Formální stránka diplomové práce je na standardní úrovni, autorka uvedla všechny povinné 

přílohy vyžadované příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě kvalifikačních prací. 

Odborná literatura je citována často a přehledně, občas nepřesně (např.pozn.p.č.61 na str.33 

atd.). Autorka mohla provést pečlivěji jazykovou korekturu. Grafika práce je na průměrné 

úrovni, poznámky pod čarou mají občas podivný šedý podkres. 

 

Samotný text diplomové práce je rozdělen do osmi kapitol (plus úvod a závěr). Autorka se 

nejprve věnuje základním pojmům a druhům právní odpovědnosti v ochraně životního 

prostředí. Určitou, byť menší pozornost věnovala také mezinárodnímu (Rada Evropy) a 

evropskému právu (EU) v oblasti trestněprávní odpovědnosti na úseku životního prostředí.  

 

Jádrem práce jsou pak kapitoly týkající se vnitrostátní úpravy trestní odpovědnosti fyzických 

a právnických osob na úseku ochrany životního prostředí (kap. 4.-6.). Dokonce větší 

pozornost autorka věnovala trestní odpovědnosti právnických osob. Zde kvituji s povděkem, 

že autorka uvádí i první případ trestního rozsudku ve věci trestní odpovědnosti právnických 

osob na úseku ochrany životního prostředí.  K obsahu těchto kapitol nemám v zásadě 

připomínky, pouze jedinou, a to, že autorka měla pracovat více s judikaturou. Text doplňuje 

poněkud kratší a povrchnější kapitola 7., zahrnující trestní odpovědnost právnických osob ve 

Francii. Tady si dovolím vyslovit poněkud nespokojenost s použitými prameny (převážně 

české, velmi málo francouzských) a také se zaměřením kapitoly, resp. jejího názvu (mělo jít 

podle mého názoru i o odpovědnost fyzických osob, resp. lepší vysvětlení francouzské 

úpravy).  
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Závěry na str. 120 až 127 představují nejen shrnutí základních poznatků v jednotlivých 

kapitolách práce, ale obsahují i autorčiny vlastní názory de lege ferenda. S řadou z nich se 

mohu ztotožnit, představují vhodný základ pro diskuzi u ústní obhajoby.  

 

Hodnocená diplomová práce prokázala autorčinu schopnost seznámit se s prameny právní 

úpravy, nalézt příslušná fakta, tato utřídit, popsat a zaujmout k nim stanovisko. Práce má 

relativně komplexní charakter, i když některá popisovaná témata jsou poněkud povrchně 

zpracovaná.   

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v 

Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením výborně. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím otázkám: 

 

1) Které prvky francouzské právní úpravy byste doporučila při případné novelizaci 

českého trestního práva na úseku ochrany životního prostředí? 

2) Domníváte se, že by šlo využít § 294a tr.z. Poškození vodního zdroje i u ochrany 

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody podle zákona č. 164/2001 

Sb., lázeňský zákon ? 

 

 

V Roztokách dne 16. května  2015    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce  


