
Posudek oponenta diplomové práce: 
Tomáš Babka „Ochrana klimatického systému Země z pohledu práva“ 

 
 Diplomová práce Tomáše Babky na téma „Ochrana klimatického systému Země 
z pohledu práva“ má celkem 92 stran, z toho 75 stran vlastního textu, a skládá se vedle 
úvodu a závěru ze čtyřech kapitol, seznamu pramenů, seznamu zkratek, anglicky psaného 
resumé a klíčových slov a je doplněna šesti přílohami. Splňuje tak veškeré požadované 
formální náležitosti. Byla odevzdána  9.listopadu 2010. 
 
 Aktuálnost tématu. Téma práce je nepochybně vysoce aktuální, představuje 
především právní pohled na jeden z nejdůležitějších současných globálních problémů 
životního prostředí, jehož právní úprava se, též vzhledem k ekonomickýma politickým 
aspektům, neustále vyvíjí. Autor věnuje pozornost jak zcela aktuálnímu vývoji (neopomíjí 
tzv. Kodaňskou dohodu z prosince minulého roku uzavřenou smluvními stranami 
Rámcové úmluvy o změně klimatu) tak též pravděpodobnému vývoji nejen právní 
regulace problematiky změny klimatu resp. různým možnostem tohoto vývoje. 
 
 Náročnost tématu. Téma práce považuji za velmi náročné, vyžaduje pochopení nejen 
právních, ale i věcných, ekonomických a politologických souvislostí. Diplomant se musí 
vyrovnat s celou řadou právních pramenů jak z mezinárodního a unijního práva, tak 
z národního práva ČR, které zasahují do několika právních oborů (právo životního 
prostředí, finanční právo, energetické právo apod.). 
 
 Hodnocení práce. Autor se po stručném úvodu věnuje nejprve věcným aspektům 
problematiky klimatického systému Země a jeho změn. Po té v dalších třech kapitolách  
rozebírá právní úpravu problematiky ochrany zemského klimatu doplněnou nezbytnými 
ekonomickými a politickými souvislostmi, přičemž systematicky sleduje jednotlivé 
úrovně řešení - mezinárodní, unijní a národní. Zpracování těchto kapitol se vyznačuje na 
jedné straně precizností a snahou o komplexní pohled na danou problematiku, na straně 
druhé však značnou mírou popisnosti. Za propracovanější považuji zpracování 
problematiky na úrovni mezinárodní (velmi podrobný rozbor Rámcové úmluvy o změněn 
klimatu, včetně zcela aktuálního vývoje) a unijní (úplný přehled existujících právních 
nástrojů, včetně těch nejnovějších – např. právní úpravu ukládání geologického ukládání 
CO2 ). Právní úprava jednotlivých nástrojů ochrany klimatu v ČR je však v některých 
případech pouze nastíněna (např.v subkapitole 4.2.1., v které je navíc zavádějícím 
způsobem zmiňována souvislost mezi zákonem č. 86/2002 Sb. a Národním programem ke 
zmírnění změny klimatu). U rozboru zákona č. 695/2004 Sb. se s ohledem na míru 
stručnosti jeví jako nadbytečná samostatná subkapitola 4.3.4. věnována zjišťování, 
vykazování a ověřování množství emisi obchodování . 
 
 Téma práce je zpracováno komplexně a přehledně, jednotlivé části na sebe  navazují a 
vytváří vzájemně logicky propojený celek. Autor v celé práci prokazuje, že je s tématem 
velmi podrobně obeznámen, a to jak po věcné, tak po právní stránce. Kladem práce je 
ucelený přehled o právních mechanismech uplatňovaných za účelem ochrany 
klimatického systému Země na mezinárodní, unijní a národní úrovní včetně rozboru 
fungování těchto mechanismů, nedostatkem práce pak její značná popisnost, když vlastní 
diplomantovy názory zaznívají jen místy. Práci chybí určitý kritický nadhled, postrádám 
např. porovnání jednotlivých nástrojů a zhodnocení jejich funkčnosti a významu. Na 
vysoké úrovni je práce s literaturou, jazyková a grafická stránka práce, včetně zpracování 
jednotlivých příloh, které práci vhodně doplňují. 



 
 Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci 
Tomáše Babky jako velmi dobrou až výbornou a jako takovou ji doporučuji k ústní 
obhajobě. 
 
 Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby  se diplomant věnoval 
následujícím otázkám: 
1. Jak hodnotíte výsledky 16. Konference smluvních stran  (COP 16) v mexickém 

Cancúnu, splnila očekávání, které naznačuje též ve své práci (s. 37)? 
2. Proběhlo již nějaké řízení pro neplnění ustanovení Kjótského protokolu (podle čl. 18 

Kjótského protokolu), pokud ano, s jakými výsledky? 
 
 
 
 
V Praze dne 4.12.2010    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


