Oponentský posudek diplomové práce
Diplomant: Radošinský Adrián
Téma a rozsah práce: Ochrana klimatického systému Země z pohľadu práva.
Autor zvolené téma zpracoval v rozsahu cca 70 stran textu rozděleného do pěti základních
kapitol. Tématicky je práce zaměřena primárně na problematiku omezování emisí
skleníkových plynů a její právní úpravu na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Práce
doplňují všechny předepsané přílohy.
Datum odevzdání práce: 29. května 2011
Aktuálnost tématu: Zvolené téma je bezesporu aktuální, a to zejména s ohledem nejasnou
podobu mezinárodních závazků pro období po roce 2012. Předložená práce je ovšem
primárně zaměřena de lege lata a budoucímu vývoji se věnuje pouze okrajově.
Náročnost tématu: Obtížnost tématu je dána především rozsahem relevantní právní úpravy.
Autor téma do jisté míry omezil tím, že se zaměřil na část, byť dominantní, dané
problematiky – regulaci skleníkových plynů. Současně se jedná o téma, které je dlouhodobě
předmětem zájmu odborné veřejnosti a tudíž je k dispozici poměrně široký okruh odborné
literatury, který lze při zpracování práce využít.
Hodnocení práce: Hodnocení předložené práce je poměrně obtížné. Na jedné straně je
naprosto zjevné, že autor je velmi dobře obeznámen se zkoumanou materií. V práci podává
systematickým
a velmi zevrubným způsobem přehled vývoje a stávajícího stavu právní
úpravy na výše zmíněných úrovních. Na druhé straně je práce velice popisná. Autor toliko
konstatuje stav právní úpravy, který v podstatě nehodnotí, ať již pozitivně či negativně. Práce
působí velmi sterilním dojmem a do jisté míry je i nadbytečná, neboť takto zpracované
informace, jsou dostupné již v dříve publikovaných pracích. Význam práce, nikoliv
zanedbatelný, tedy spočívá v důkazu schopností autora nastudovat a zpracovat
kvalifikovaným způsobem zvolené téma. Je do jisté míry pochopitelné a bohužel i obvyklé, že
přínos diplomové práce je takto omezen.
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Adriána Radošinského
doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře.
Otázky k obhajobě:
1. Jaké jsou možnosti využití kjótských mechanismů po roce 2012?
2. Jaký by byl právní režim povolení podzemního ukládání CO2 podle českého práva?
V Praze dne 21. června 2011
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
oponent diplomové práce

