
 

1 
 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Katedra práva životního prostředí 

 

Oponentský posudek k žádosti o uznání dizertační práce jako práce rigorózní 

 

Jméno uchazečky:   Mgr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. 

Název práce:    Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou 

    dohodu 

Rozsah práce:   266 str.  

Datum předložení práce: 29. února 2020 

 

 

I. Úvod 
 

Předložená dizertační práce byla zpracována na katedře práva životního prostředí 

Právnické fakulty UK pod vedením školitele doc. JUDr. Vojtěcha Stejskala, Ph.D. Rukopis byl 

uzavřen ke dni 15. června 2019. Celkový rozsah práce činí 266 stran, z toho 227 stran (dle 

čestného prohlášení autorky 597 557 znaků vč. mezer) vlastního textu. Pro uznání práce jako 

práce rigorózní je dle čl. 50 opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích, třeba, aby byly 

splněny následující podmínky: 
 

„a) téma disertační práce spadá do tematického okruhu, ze kterého je konána státní rigorózní 

zkouška, 

b) obhajoba disertační práce byla klasifikována známkou prospěl/a, 

c) rozsah vlastního textu disertační práce včetně poznámek pod čarou je nejméně 180 000 

znaků včetně mezer vlastního textu, 

d) nebyla po obhajobě opatřena jakýmikoli dodatky, 

e) obsah disertační práce není zastaralý a 

f) obsah a zpracování disertační práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti 

uchazeče v tematickém okruhu, ze kterého je konána státní rigorózní zkouška“. 
 

Obsahem tohoto posudku je tedy zejména vyjádření, zda jsou splněny výše uvedené 

podmínky.  

 

II. Vyjádření k předložené práci 
 

Zvolené téma práce, Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu, 

plně spadá do tematického okruhu Právo životního prostředí (čl. 2 odst. 1 písm. m) platných 

Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy); ve 

skutečnosti se jedná o jedno z esenciálních témat tohoto tematického okruhu.  

Obhajoba předložené dizertační práce proběhla na Právnické fakultě UK dne 16. září 2019 

a uchazečka byla klasifikována známkou „prospěla“. Práce byla komisí hodnocena jako velmi 

kvalitní, její část byla následně publikována v časopise České právo životního prostředí 
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(BALOUNOVÁ, E. Pařížská dohoda: rok účinnosti se blíží. In: České právo životního prostředí, 

3/2019, str. 11-63). 

Celkový rozsah vlastního textu dizertační práce (od úvodu po závěr) činí 597 557 znaků vč. 

mezer (227 stran), tedy více než trojnásobek požadovaného minimálního rozsahu rigorózní 

práce 180 000 znaků vč. mezer.  

Předložená dizertační práce nebyla, pokud je mi známo, opatřena žádnými dodatky. 

Rukopis dizertační práce byl uzavřen ke dni 15. června 2019. Přestože od té doby nastaly 

některé události, které jsou z hlediska tématu relevantní a nemohly být v práci zohledněny 

(zasedání konference smluvních stran UNFCCC v Madridu v prosinci 2019, dokončení procesu 

odstoupení USA od Pařížské dohody spolu s jejich pravděpodobným opětovným přistoupením 

po vítězství Joea Bidena v amerických prezidentských volbách, nové národně určené příspěvky 

některých států, vývoj klimatického práva na úrovni EU), obsah práce nelze považovat za 

zastaralý, naopak je stále aktuální a z hlediska pokrytí tématu ochrany klimatu po přijetí 

Pařížské dohody patří k nejkomplexnějším českým odborným právním textům vůbec.  

Právní ochrana klimatu je složitým a mnohovrstevnatým tématem, jehož kvalitní 

zpracování vyžaduje řadu schopností a dovedností spojených s vědeckou prací, počínaje prací 

se zdroji, a to zejména cizojazyčnými, přes vhodnou volbu metod vědecké práce po 

přesvědčivou právní argumentaci a „odvahu“ nabízet vlastní pohled na věc a navrhovat řešení 

de lege ferenda. Autorka ve své dizertační práci tyto schopnosti a dovednosti prokazuje, a to 

od samotného úvodu, v němž si klade řadu výzkumných otázek, až po závěr, ve kterém 

srozumitelně shrnuje odpovědi na ně. Struktura práce je logická, výklad komplexní a výborně 

ozdrojovaný, závěry práce přesvědčivé. Obsah a zpracování předložené dizertační práce bez 

jakýchkoli pochyb prokazují schopnost samostatné tvůrčí činnosti autorky v okruhu práva 

životního prostředí. 

 

III. Závěrečné doporučení 
 

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že předložená dizertační práce splňuje podmínky 

uvedené v čl. 50 odst. 3 opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích, a doporučuji 

zkušební komisi uznat ji jako práci rigorózní.   

 

 

V Ústí nad Labem dne 29. listopadu 2020 

 

 

 

                   

          ………………………………………………………….. 
 

        JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

                         oponentka  


