
Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno diplomanta: Barbora Kubicová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Stav ovzduší v Moravskoslezském kraji z právního 

pohledu. Práce je zpracována na 113 stranách z toho 80 stran vlastního textu v 5 kapitolách 

doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.  

Datum odevzdání práce:  07.06.2017  

Aktuálnost (novost) tématu: Problematika znečišťování ovzduší a její právní aspekty je téma 

stále aktuální, a to zejména s ohledem na chronické překračování limitů znečištění ovzduší na 

řadě míst naší republiky (což dvojnásob platí pro diplomantkou zvolený Moravskoslezský 

kraj) a v podstatě rezignací státu na důsledné vymáhat plnění přijatých závazků. Jedná se tedy 

o téma nadčasové a velmi aktuální.  

Náročnost tématu: Téma lze považovat za středně (standardně) náročné. Náročnost tématu je 

dána zejména složitostí a rozsáhlostí právní úpravy. Autorka si zvolila relativně ohraničenou 

výseč dané problematiky a zpracování tématu poskytuje dostatek pramenů. Obtíže s jeho 

zpracováním v daném případě mohou vyvěrat především z toho, že se jedná o oblast 

s přesahem do mimoprávních oborů.  

Hodnocení práce: Diplomantka se ve své práci zabývá v samostatných kapitolách několika 

základními okruhy otázek spojených s právní úpravou ochrany ovzduší a problematikou jeho 

znečištění. V první (nepočítán úvod) kapitole se autorka věnuje historii znečišťování ovzduší 

včetně historie znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji. Látky znečišťující ovzduší a 

jejich dopad na lidské zdraví jsou předmětem následující kapitoly. Třetí kapitola se zaměřuje 

na právní úpravy ochrany ovzduší v České republice a zahrnuje rovněž některé vybrané 

základní pojmy, jako jsou znečišťující látka, imise, emise, zdroje znečišťování apod. 

Předmětem čtvrté kapitoly je rozbor právních a ekonomických nástrojů ochrany ovzduší 

včetně rozboru jejich efektivity v rámci ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji. Konečně 

pátá kapitola obsahuje možnosti právní ochrany z pohledu lidsko-právního přístupu 

s poukazem na právo na příznivé životní prostředí a zahrnuje rovněž rozbor vybraných 

soudních sporů včetně zhodnocení soudní praxe v dané oblasti, a to jak v rámci České 

republiky, tak také na úrovni Evropského soudu pro lidská práva .   

     Z textu práce je nepochybné, že autorka je dobře obeznámena s platnou právní úpravou a 

je schopna její obsah interpretovat a popsat. Diplomová práce má celkem 113 stran z toho 80 

stran vlastního textu a 5 kapitol doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné 

náležitosti. Členění práce je přehledné a práce neobsahuje téměř žádné překlepy a pravopisné 

chyby. Autorka prokazuje schopnost práce s odbornou literaturou. Ocenit lze rovněž zařazení 

přílohové části Po formální stránce proto hodnotím práci pozitivně.   

     Diplomantka při zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace v problematice 

a zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Práci je 

však nutno vytknout místy až přílišnou popisnost, a to zejména v rámci kapitol 3, 4 a 5 (např. 

nadbytečně detailní a rozsáhlý výčet a popis znečišťujících látek v rámci kapitoly 3). V práci 

až na výjimky chybí bližší hodnocení či analýza platné úpravy (je škoda, že se autorka 

v rámci podkapitoly 5.6 omezila na hodnocení jen jednoho, byť významného, případu zdroje 

znečištění). Dále zde postrádám část věnující se roli právní odpovědnosti v rámci právních 

nástrojů ochrany ovzduší, zejména možnostem a limitům uplatnění deliktní odpovědnosti, 

případně ukládání nápravných opatření včetně zastavení provozu stacionárního zdroje 

znečišťování. Za podnětnou naopak považuji kapitolu 6., kde diplomantka prokázala 



schopnost práce s judikaturou a kde lze rovněž ocenit snahu autorky o některé dílčí úvahy de 

lege ferenda.  

     S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl vytknutý v úvodu diplomové práce, tj. přinést 

základní vhled do problematiky ochrany ovzduší, popsat specifika Moravskoslezského kraje a 
hledat možné právní řešení situace, byl diplomantkou splněn jen částečně.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, 

věcné a grafické na dobré úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním 

stupněm mezi velmi dobře a dobře.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka věnovala následujícím 

otázkám:   

1. Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje dle zákona o 

ochraně ovzduší. 

2. Právní nástroje obcí dle zákona o ochraně ovzduší k regulaci znečišťování ovzduší 

fyzickými osobami nepodnikajícími. 

V Ostravě dne 20.06.2017  

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


