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 Téma a rozsah práce: Tématem práce jsou Právní aspekty hierarchie způsobů nakládání s 

odpady. Práce je přehledně zpracována na 58 stranách v 6 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: červen 2016 

 

 Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava nakládání s odpady (včetně definice pojmu 

odpad a jeho kategorizace) je upravena již několik let. Přesto neustále dochází ke změnám na 

unijní i vnitrostátní úrovni. Zásadní změny by přitom v České republice přinesl již dlouho 

plánovaný nový zákon o odpadech a s ním související zákony. Z výše uvedených důvodů lze 

téma hodnotit jako spíše aktuální. 

 

 Náročnost tématu: Téma hierarchie odpadového hospodářství si diplomant vybral jako téma 

individuální, speciální k obecné úpravě odpadů. Zásadní nevýhodou tématu je chybějící 

podrobné zpracování v exitující teoretické literatuře i judikatuře (především českých soudů). 

Obtížnost celého tématu dále spočívá především v aspektu unijní úpravy, která ovlivňuje i 

českou úpravu a vyžaduje orientaci i v zahraničních zdrojích (včetně znalosti cizího jazyka). 

Téma proto hodnotím jako mírně obtížné. 

 

 Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 58 stran a 6 kapitol. Členění práce je 

přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce 

neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Autor by v práci 

měl častěji citovat odbornou literaturu (včetně cizojazyčné), tento nedostatek je do jisté míry 

způsoben absencí zdrojů a lze proto od něj odhlédnout. Autor by také měl více dbát o soulad 

citací s normami. Po formální stránce proto hodnotím práci pozitivně. 

 

Po obsahové stránce je práce výborná. Autor ve výkladové části neopomněl žádný z aspektů 

úpravy. Po úvodním historickém exkurzu se autor věnuje koncepčním dokumentům 

(konkrétně Politice odpadového hospodářství), v následujících kapitolách pak autor rozebírá 

jednotlivé stupně hierarchie (prevence, opětovné použití, recyklace, energetické využití, 

odstranění odpadů).  

 

Práce je proto podle mého názoru výtečnou analýzou současného právního stavu, rozšířenou o 

přesahy do aplikační praxe i úvahy o nedostatcích současné úpravy. Velká část práce je navíc 

tvořena samostatnými úvahami autora, který prokázal schopnost vlastního kritického myšlení. 

 

 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 výborný. 

 

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

následujících otázek: 

1. Na str. 52 autor poukazuje na zahraniční zkušenosti, kdy zákaz skládkování vedl k poklesu 

recyklace odpadu. Existuje vysvětlení pro tento vztah?  
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