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Hodnocení práce
Předkládaná práce sevěnuje vysoce aktuálnímu tématu právní úpravy ochrany
ovzduší. Samotná práce je kromě úvodu a závěru členěna do 6 kapitol, které jsou dále
děleny na podkapitoly. Zvolené téma hodnotím vzhledem k nutnosti propojení věcných
znalostí a podkladů napříč obory jako spíše náročné. Z těchto důvodů je potěšující, jak
diplomant prokázal schopnost práce napříč prameny, s široce využívanými elektronickými
zdroji, vhodně kombinovanými s konkrétněji i šířeji zaměřenou odbornou literaturou,
včetně nadstandartní práce s judikaturou. Jako drobný nedostatek diplomové práce
shledávám téměř chybějící mezinárodní prvek ve vztahu k srovnání se zahraniční regulací
(snad kromě části týkající se emisních plaket a žaloby Komise o porušení povinností) a
s tím souvisejících použitých zdrojů. Nicméně vzhledem k zaměření na ČR a dostatečné
zpracování a zhodnocení pramenů práva na úrovni EU toto jednoznačně uvedenou výtku
kompenzuje. Systematické členění práce je logické a ze strany oponenta bez výhrad. Po
formální stránce práce bezproblémově splňuje jazykové, stylistické a související náležitosti
kladené na tento druh kvalifikační práce.
Zvolené téma diplomant zpracoval na velmi dobré odborné úrovni, prokázal
dokonce znalosti nad běžný rámec očekávání od diplomanta, který si zvolil téma takovéto
náročnosti. Práce není pouze popisnou, diplomantovo komentování jednotlivých částí
právní úpravy, judikatuy a místy úvahy typu de lege ferenda, vytvářejí přidanou hodnotu
práce.
Uvedenou práci hodnotím jako zdařilou, oceňuji ucelenost zpracování tématu,
které splnilo práce vymezené v úodu práce a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.

2.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k ústní obhajobě.
Pro ústní obhajobu doporučuji věnovat se:
- Otázce výjimek pro stávající spalovací
stacionární zdroje, zejména v kontextu
aktuálního dění kolem elektrárny
Chvaletice.
- Jakým způsobem by podle Vás měly
být
řešeny
otázky
ekologicky
přívětivějších způsobů vytápění pro
ekonomicky slabší části obyvatelstva?
Výborně
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