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Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant: Barbora Kubicová 
 

Téma a rozsah práce: Stav ovzduší v Moravskoslezském kraji z právního pohledu  
Předložená diplomová práce má celkový rozsah 113 stran, z toho 80 stran čistého textu. 
Kromě úvodu a závěru je výklad rozdělen do pěti částí. První dvě části jsou převážně věcného 
charakteru, zabývají se historií znečišťování ovzduší a znečišťujícími látkami. Další dvě části se 
zaměřují na českou právní úpravu ochrany ovzduší. Pátá (resp. dle použitého číslování šestá) 
část se věnuje možnosti uplatnění lidskoprávního přístupu při řešení situace 
v Moravskoslezském kraji. Práci doplňují seznamy zkratek a použitých zdrojů, šest příloh a 
povinné součásti (cizojazyčné shrnutí, abstrakty, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 7. června 2017  
 

Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava ochrany kvality ovzduší není sama o sobě novým 
tématem, autorka však svou práci zaměřuje na Moravskoslezský kraj, jehož ovzduší patří 
navzdory zpřísňující se právní úpravě již mnoho let k nejhorším nejen v České republice, ale 
v celé Evropě. Díky tomuto zaměření práce lze téma považovat za nové i aktuální. 
 

Náročnost tématu: Téma považuji za středně náročné. Samotná problematika právní úpravy 
ochrany ovzduší patří k tématům, jež jsou poměrně snadno pochopitelná, byť vyžadují 
znalosti nejen právní, ale též technické povahy. Zaměření na Moravskoslezský kraj zvolené 
autorkou však téma komplikuje, neboť autorku nutí zabývat se též praktickou aplikací a 
účinností jednotlivých právních nástrojů v konkrétní geografické oblasti. Vyšší náročnost 
tématu vyplývá i z úkroku do oblasti ochrany lidských práv v šesté části práce.  
 

Hodnocení práce: Autorka si za cíl své práce vytkla „přinést základní vhled do problematiky 
ochrany ovzduší, popsat specifika Moravskoslezského kraje a hledat možné právní řešení 
situace“ (str. 6). Tento cíl se jí v zásadě daří splnit, byť v řadě dílčích témat zůstává pouze na 
povrchu.  Z hlediska formálního nemám k práci zásadní připomínky, je psána srozumitelným 
a čtivým stylem, objevuje se v ní jen malý počet chyb a překlepů (upozorňuji pouze na chybu 
v datu podání stížnosti ve věci D.H. a ostatní proti České republice na str. 79), formát odkazů 
na použité zdroje je přehledný a jednotný v celé práci. Grafická úprava práce je na 
standardní úrovni (pouze není zcela zřejmé, proč autorka někdy mezi odstavci vynechává 
řádek a jindy nikoliv). Kladně hodnotím zařazení příloh, které dobře ilustrují výklad. Drobnou 
připomínku formální povahy směřuji k seznamu zkratek, v němž autorka nejednotně používá 
dvojtečku (lepší by bylo ji zcela vynechat). Struktura práce je logická a srozumitelná, byť 
pouze v omezené míře reflektuje zaměření práce na Moravskoslezský kraj. Z hlediska obsahu 
kladně hodnotím snahu autorky srozumitelně přiblížit dlouhodobě špatný stav ovzduší ve 
zkoumaném regionu, včetně jeho příčin, a nabídnout nové (lidskoprávní) cesty k jeho řešení.  
Je však třeba říci, že zejména v části páté, věnované právním nástrojům ochrany ovzduší 
v České republice, autorka téma zdaleka nevyčerpává, když jednotlivé právní nástroje 
především popisuje a pouze v omezené míře se zabývá možnostmi jejich účinnějšího 
uplatňování ve vztahu k provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském 
kraji. Zajímavým doplněním výkladu je naproti tomu autorčina úvaha o možném řešení 
situace uplatněním lidskoprávního přístupu. Byť její zaujetí pro tuto cestu do značné míry 
sdílím, je třeba upozornit, že má pouze doplňkový charakter a nikdy nemůže nahradit 
command and control přístup garantovaný státem. Bezpochyby však lze s autorkou souhlasit, 
že by případné úspěšné žaloby jednotlivců mohly být silným impulsem pro stát, aby řešení 
stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji věnoval větší pozornost než doposud.  
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala 
o vyjádření k následujícím tématům: 
 

1. Vzhledem k množství emitovaných znečišťujících látek lze předpokládat, že 
provozovatelé významných stacionárních zdrojů znečišťování v Moravskoslezském 
kraji platí vysoké poplatky za znečišťování ovzduší. Je právní úpravou zajištěno, že 
příjmy z poplatků budou alespoň částečně použity na ochranu životního prostředí 
v tomto regionu a děje se tak v praxi? 

2. Bylo by z hlediska postižených obyvatel Moravskoslezského kraje možné využít pro 
omezení znečišťování z významných zdrojů či případnou náhradu způsobené újmy 
soukromoprávní nástroje? 

 
 
 
V Praze dne 23. června 2017 
 
 
 
 
 
                                                     
 
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 
 
 


