
Posudek oponentky diplomové práce 

Diplomantka: Lucie Ignasová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Role obcí v ochraně ovzduší dle nové právní úpravy. Práce je 

přehledně zpracována na 74 stranách v 6 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: září 2015 

Aktuálnost (novost) tématu: Zákon o ochraně ovzduší je již účinný několik let (zákon č. 201/2012 

Sb.), role obcí přitom není v této oblasti dostatečně aktualizovaná. Z výše uvedených důvodů lze 

téma hodnotit jako spíše aktuální. 

Náročnost tématu: Obtížnost tématu zvyšuje potřeba alespoň rámcově porozumět věcným 

souvislostem řešených problémů. Zvolená téma práce je dále obtížné svou průřezovostí, autorka se 

musí orientovat v řadě předpisů z oblasti práva životního prostředí, včetně předpisů z oblasti práva 

obcí a správnímu právu obecně. Autorka navíc musí dobře rozumět judikatuře a především 

praktickým dopadům aplikační praxe. Výhodou při zpracování tématu je dostatečné množství kvalitní 

odborné literatury k tématu a omezení na českou úpravu. Téma proto hodnotím jako standardně 

obtížné. 

Hodnocení práce:  Diplomová práce má celkem 74 stran v 6 kapitolách doplněných o úvod, závěr a 

další povinné náležitosti. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce 

neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Rozsah práce odpovídá 

požadavkům na diplomové práce. Častými a správnými citacemi autorka prokazuje schopnost 

správné práce s odbornou literaturou. Po formální stránce proto hodnotím práci pozitivně.  

První dvě kapitoly tvoří jakýsi úvod do práce a zkoumají věcné souvislosti ochrany ovzduší a právní 

postavení obcí. Další kapitoly pak tvoří těžiště práce a zabývají se postupně jednotlivými fázemi 

povolování – od využití území, přes povolování zdrojů, regulaci dopravy k možnosti kontroly ze strany 

obcí. Autorka při jejich zpracování velmi dobře pracuje s existující odbornou literaturou a 

judikaturou. Práce tedy poskytuje ucelený přehled a poměrně podrobný pohled na platnou úpravu 

role obcí v ochraně ovzduší. Práce je proto podle mého názoru výtečnou analýzou současného 

právního stavu, práci pak chybí rozšíření o přesah do judikatury, aplikační praxe, vlastní úvahy 

autorky nebo úvahy de lege ferenda.  

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 autorku ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Jak autorka hodnotí případné oprávnění kontrolních orgánů ke vstupu do obydlí za účel kontroly 

domácích topenišť? 

2. Byly už v České republice vyhlášeny nějaké nízkoemisní zóny? Pokud ne, jaké jsou hlavní důvody 

pro jejich nevyhlášení?  

V Praze dne 16. 9. 2015 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


