
Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: Kryštof DOSOUDIL    

Téma a rozsah práce: Právní aspekty hierarchie způsobů nakládání s odpady 

Předložená práce je zpracována v rozsahu 51 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr, do 

šesti základních kapitol. Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti a po formální stránce 

vyhovuje stanoveným požadavkům.  

Datum odevzdání práce: 7. června 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je velice aktuální. Hierarchie nakládání s odpady       

a legislativní předpoklady pro její naplnění jsou jedním z klíčových témat aktuálně 

připravovaného nového zákona o odpadech.          

Náročnost tématu: Téma považuji za standardně náročné.              

Hodnocení práce: Předložená práce je věnována problematice hierarchie odpadového 

hospodářství, respektive hierarchii způsobů nakládání s odpady. Autor se předně zabývá 

obecným vymezení tohoto konceptu a jeho zakotvením v platné právní úpravě na úrovni ČR          

a EU, včetně jejího vývoje (1. kapitola). Obecné cíle plynoucí z hierarchie jsou v České republice 

konkretizovány v plánech odpadového hospodářství (ČR, krajské), na které je zaměřena 2. 

kapitola. Jádrem práce jsou kapitoly 3. až 6., jejichž obsahem je rozbor platné právní úpravy 

zakotvující podmínky pro realizaci jednotlivých fází hierarchie. Vedle samotného rozboru platné 

úpravy, se autor zaměřil rovněž na identifikaci možných úprav de lege ferenda, které by mohly 

přispět k efektivnějšímu naplnění cílů hierarchie. Jedná se především o oblast opětovného 

využití a recyklaci odpadů. V rámci diskuse k těmto otázkám autor hodnotí i návrh nového 

zákona o odpadech.  

 

Z textu práce je zjevné, že autor je velmi dobře obeznámen se zkoumanou právní materií. 

Zvolené téma zpracoval systematicky a přehledně. Práce přináší řadu zajímavých postřehů, 

které by bylo možné využít mj. i v diskusi k návrhu nového zákona. V tomto směru měl a mohl 

autor věnovat více pozornosti formulaci závěru práce, neboť jeho vyznění je spíše obecné               

a některé konkrétní poznatky zůstaly skryté v textu práce. I přesto však práci hodnotím velice 

pozitivně.         

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji 

diplomovou práci Kryštofa Dosoudila k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně.  V jejím 

rámci by měl vysvětlit, v čem spatřuje význam potenciálního zakotvení pojmu druhotná 

surovina v novém zákoně o odpadech a vymezit jeho vztah k pojmu odpad a vedlejší produkt.    

 

  

V Praze dne 13. června 2016     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         vedoucí d.p.  


