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Hodnocení práce
Předkládaná práce věnující se vysoce aktuálnímu a dosud komplexněji
nezpracovanému tématu právních nástrojů ochrany klimatu v rámci effort sharingu.
Samotná práce je kromě úvodu a závěru členěna do 4 částí, které jsou dále děleny na
kapitoly a podkapitoly. Zvolené téma hodnotím vzhledem k absenci na téma práce přímo
zaměřené a aktuální odborné právnické literatury jako vysoce náročné. Z těchto důvodů je
potěšující, jakým způsobem diplomant celou práci pojal. Diplomant prokázal schopnost
práce s široce využívanými elektronickými zdroji, vhodně kombinovanými s šířeji
zaměřenou odbornou literaturou, s přesahem i do souvisejících otázek ekonomických. Dále
též práci s právními předpisy mezinárodní (zejména evropské) a národní úrovně, místy též
proložené mezinárodní, evropskou a taktéž se pokouší o práci s tuzemskou judikaturou
(byť vzhledem k zaměření práce přímo relevantní tuzemská zatím neexistuje). Vzhledem
k absenci aktuální právnické odborné literatury byly diplomantem kombinovány zdroje
související s effort sharingem i z jiných oblastí aplikace legislativy (spotřebitelské právo,
obchodní a finanční právo). Přestože obecně lze shrnout, že prameny a myšlenky v nich
uvedené jsou pro práci obohacující, ne všude se je podařilo zakomponovat do textu
samotné práce zcela srozumitelně. Na druhou stranu, uvedené podtrhuje diplomantovu
snahu o co nejkomplexnější pojetí vybrané problematiky, kdy nad běžné postupy
používané v závěrečných pracech magisterského studia PF UK, se věnuje též ekonomickosociálním východiskům a souvisejícím ekonomickým teoriím, které vhodně propojuje
s koncepčními dokumenty EU. Jako mírnou nepřesnost shledávám zjednodušené pojetí
evropské energetické legislativy ve smyslu „energetických balíčků“, které jsou takto
pojmenovány od roku 2004 (kdy se jedná o druhý energetický balíček navazující na první
energetickou směrnici z roku 1996), nikoliv 2009, jak uvádí kolega (str. 53 práce), kdy o
v případě uvedených 4 směrnic se jedná již o třetí energetický balíček. Z formálních
nedostatků práce je třeba konstatovat nestandardní dělení slov a místy nejednotnou
grafickou úpravu, která jednoznačně odporuje projeveným intelektuálním kapacitám
autora. Uvedené nedostatky, které dle názoru vedoucího, a který posléze potvrdil i
diplomant sám, vychází z technické chyby při převodu mezi formáty dokumentů textových
editorů MAC a Office. Přestože se jedná o politováníhodnou, ovšem omluvitelnou chybu,
nepřikládám jí v navrhovaném hodnocení a s ohledem ke zbytku práce žádnou váhu.
Systematické členění práce je logické, text je vhodně doplněn přílohami č. 1 až 5. Po
formální stránce práce až na výše uvedené výtky splňuje jazykové, stylistické a související
náležitosti kladené na tento druh kvalifikační práce.
Zvolené téma diplomant zpracoval na velmi dobré odborné úrovni a prokázal jeho
znalost očekávanou od diplomanta, který si zvolí takto náročné téma. Práce není pouze
popisnou, diplomantovo komentování jednotlivých částí problematiky, úvahy typu de lege
ferenda a grafické přílohy pro zpřehlednění jednoznačně vytvářejí přidanou hodnotu práce.

Uvedenou práci hodnotím jako vysoce zdařilou, oceňuji ucelenost zpracování tématu,
které nebylo přes svou důležitost dosud na komplexnější úrovni zpracované. Nad rámec
uvedeného jako vedoucí diplomové práce oceňuji, že diplomantovým záměrem nebylo
pouze sepsání závěrečné práce splňující formální kritéria, ale též přijít s vlastním vkladem
do této rychle se vyvíjející oblasti práva a propojit ji s ekonomickými východisky. Práci
doporučuji k ústní obhajobě 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 následujícím
otázkám:
1) V práci jste nastínil možnost většího
zapojení zemědělství do effortsharingu,
jakým způsobem by podle Vás měla být
tato oblast řešena?
2) V jaké fázi se aktuálně nachází zapojení
mezinárodní nákladní dopravy do
systému ESR?
Výborně
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