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Text posudku: 

 

Předložená disertační práce Mgr. Evy Balounové, LL.M.,  je vypracována na téma právní 

úpravy ochrany klimatu. Práce je zaměřena především na evropské a mezinárodní právo 

v dané oblasti problematiky.    

Předmětná úprava představuje dle mého soudu jednu z nejvýznamnějších oblastí práva 

životního prostředí vůbec. Zároveň se jedná o téma nesmírně aktuální. Hodnocená práce 

představuje alespoň dle mých znalostí první dizertační práci z oboru právo životního prostředí 

na Univerzitě Karlově, která reaguje na toto téma po přijetí a ratifikaci Pařížské klimatické 

dohody. 

Vyzdvihuji tedy volbu samotného tématu a jeho aktuálnost, včetně společenské závažnosti a 

právní obtížnosti.   

Po dohodě se mnou, jakožto školitelem, doktorandka zaměřila pozornost v tématu především 

na oblast mezinárodního a evropského práva, byť připouštím, že se nabízelo i zpracování 

v oblasti vnitrostátního práva.  

V textu práce autorka zúročila i své zkušenosti v rámci pracovní pozice na Parlamentním 

institutu a svá studia LL.M. v zahraničí. Řadu názorů a závěrů ve své dizertační práci 
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podpořila právě svými praktickými zkušenostmi. I přesto chci uvést, že doktorandka se mnou 

v průběhu psaní disertační práce text průběžně a pravidelně konzultovala. 

Hodnocená disertační práce prošla kontrolou v rámci elektronického antiplagiátorského 

systému a byla vyhodnocena systémem jako originální a původní. 

Text disertační práce je systematicky a logicky rozčleněn do úvodu, tří tematických kapitol a 

závěru. V úvodu si autorka stanovila podrobné cíle a dílčí výzkumné otázky, které pak 

v průběhu jednotlivých kapitol postupně s pomocí vědeckých metod analyzovala, aby pak na 

ně v samotném závěru odpovídala. Mám za to, že cíle disertační práce autorka splnila.  

Připouštím, že práce je hodně popisná a řadu témat by šlo jistě rozpracovat i více, pokud jde o 

analytickou stránku, dizertační práce by tak možná nabyla na objemu, avšak otázkou zůstává, 

zda by neztratila na kvalitě. Takto mi přijde text mnohem sevřenější.  

Pokud jde o publikační výstupy, z disertační práce Mgr. Balounové byly již publikovány nebo 

byly přijaty k publikaci některé části jakožto dílčí výstupy, přičemž potvrzení jsem předal na 

studijní oddělení PFUK. 

Závěr: 

Předloženou disertační práci hodnotím po stránce věcné i právní jako vyhovující, a to jak po 

formální, tak po materiální stránce. Práce splňuje požadavky plynoucí z právních předpisů na 

takováto díla na PF UK kladené, a proto ji podle čl. 82 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia 

na PFUK doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

V Roztokách, dne 31.8.2019 

     Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

      školitel 

 

 

 


