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Téma a rozsah práce: Ochrana klimatického systému Zem� z pohledu práva 
Práce o celkovém rozsahu 92 je rozd�lena do �ty� �ástí. Po v�cném úvodu do problematiky 
zm�ny klimatu se autor postupn� v�nuje její právní úprav� na mezinárodní úrovni, úrovni 
Evropské unie a v �eské republice. Práci dopl�ují úvod, záv�r, seznamy zkratek a použité 
literatury a pramen�, šest p�íloh a anglické shrnutí. 
 

Datum vypracování práce: 8. listopadu 2010 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Autor si za téma své diplomové práce zvolil problematiku, 
kterou sice nelze považovat za novou, jež však v žádném p�ípad� není vy�erpaná. Globální 
charakter, v�cná složitost a významné politické a ekonomické souvislosti �iní ze zm�ny 
klimatu jeden z nejvýznamn�jších problém� sou�asnosti, což se projevuje i v komplexnosti a 
neustálém vývoji právní úpravy.  
 

Náro�nost tématu: Zvolené téma je pom�rn� náro�né. Právní úprava ochrany klimatického 
systému Zem� je rozsáhlá a složitá, obtížné je z d�vodu interdisciplinární povahy problému 
klimatických zm�n i samotné její vymezení. Výhodou je naopak velká pozornost v�novaná 
tomuto tématu v odborné literatu�e.  
 

Hodnocení práce: P�edloženou práci hodnotím jako velmi kvalitní, a to jak po stránce 
formální, tak obsahové. Po stránce gramatické, stylistické a  grafické je práce na výborné 
úrovni, autor vhodn� využívá poznámek pod �arou, ocenit je t�eba i za�azení p�íloh. Jedinou 
drobnou výtku sm��uji k seznamu internetových zdroj�, kde mi chybí názvy institucí �i 
databází, k nimž se uvedené doménové adresy vztahují. Struktura práce, a� nijak originální, je 
logická a srozumitelná. Z hlediska obsahového je t�eba ocenit zejména snahu o ucelenost a 
p�esnost výkladu, daní za zvolený p�ístup je naopak popisnost a místy i jistá povrchnost práce 
(nap�íklad v kapitole 4.2 v�nované legislativním opat�ením ke snižování emisí skleníkových 
plyn� v �eské republice). Autor celkov� prokazuje velmi dobrou znalost tématu a schopnost 
práce s prameny a podává srozumitelné a v�cn� správné shrnutí nejvýznamn�jších aspekt� 
právní úpravy boje proti zm�n� klimatu na mezinárodní, evropské unijní a vnitrostátní �eské 
úrovni. P�edložená práce je vhodným základem pro autorovu p�ípadnou další v�deckou 
�innost. 
 

Doporu�ení k obhajob� a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
práce spl�uje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakult� UK, a doporu�uji 
ji k ústní obhajob� s navrženým klasifika�ním stupn�m výborn�. 
 
P�ipomínky a otázky k zodpov�zení p�i obhajob�: V rámci obhajoby bych autora požádala 
o vyjád�ení k následujícím témat�m: 

1. Co se rozumí zkratkou REDD a jaký význam má tento institut v oblasti ochrany 
klimatického systému Zem�? 

2. Autor se v práci v�nuje p�edevším tzv. mitigaci, tedy zmír�ování zm�ny klimatu 
snižováním koncentrací skleníkových plyn� v atmosfé�e, adapta�ní opat�ení 
ponechává až na výjimky stranou. Mohl by uvést p�íklady nástroj� upravených 
v oblasti adaptace, tedy p�ípravy na m�nící se klimatické podmínky, �eským právem?  

 
V Praze dne 3. prosince 2010 
                                                                                     
             ……………………………… 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


