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Úkoly a cíle kvalifikační práce: 

Cílem bakalářské práce je navrhnout sadu hodnotících kriterií k posouzení 

ekologického dopadu provozování odvalů a odkališť. Aktuální problematika ukládání 

těžebních odpadů, a to způsobem neohrožujícím životní prostředí a lidské zdraví,  je 

důsledkem přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. 

března 2006, o nakládaní s odpady z těžebního průmyslu. Vzhledem k členství ČR 

v Evropském společenství v současné době probíhá implementační proces požadavků 

této směrnice do právního řádu ČR. Z důvodu jednotného postupu příslušných orgánů 

státní správy je rovněž nutné po přijetí projednávaného zákona o nakládání s těžebním 

odpadem vypracovat metodiku kontrolní činnosti nad dodržováním tohoto zákona, jejíž 

nezbytnou součástí budou i kriteria posouzení vlivu na životní prostředí. 

Úkolem bakalářské práce je v daném časovém horizontu a daném rozsahu zpracovat 

zadané téma dle následující osnovy: 

 

Úvod 

1. Odpadové hospodářství těžebních organizací 

2. Bilance vlivů odvalů a odkališť na životní prostředí 

3. Nakládaní s těžebními odpady v legislativě Evropského společenství 

4. Implementace směrnic EU v právním řádu ČR 

5. Hodnotící kriteria zátěže životního prostředí těžebními odpady 
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