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Posuzovaná práce má celkový rozsah cca 80 stran s 12 přílohami (vlastního textu 93 stran)   a 

byla odevzdána v srpnu 2011. 

Téma a obsah práce jsou zaměřeny převážně na ochranu životního prostředí před změnami 

klimatu, v důsledku koncentrací skleníkových plynů z antropogenních zdrojů v atmosféře. Jde 

o tématiku živou (též z hlediska kontraverzních názorů na hrozící nebezpečí) a zajímavou, ale 

z hlediska diplomantkou zvoleného, převážně informativního způsobu zpracování materie,  

jen průměrně náročnou. 

Text práce je rozdělen vedle úvodu a závěru  do dalších  čtyř částí. V prvé z nich diplomantka 

informuje  o vědeckém základu změn klimatu, s kritickými názory na závěry IPCC, v další 

části se pak pod názvem „Historie“ zabývá vývojem právní úpravy klimatického systému 

Země od prvých světových konferencí, které se tímto fenoménem zabývaly do současného 

stavu složitých jednání k nalezení řešení po skončení platnosti Kjótského protokolu. Navazuje 

pak část o ekonomii ochrany klimatu. Všechny tyto části spolu s úvodem tvoří necelou třetinu 

textu práce a jsou proto jen obecným základem pro vstup do problematiky právní úpravy. 

Stěžejní část práce (2/3 textu) se zabývá  právním základem ochrany (v názvu této části) a 

obchodováním s emisními povolenkami v EU ( EU ETS). Dělení je systematické 

s podotknutím, že problematika EU ETS měla mít samostatnou část, protože v ní jde již o 

realizaci právního základu (Kjótského protokolu).  

Obsah práce je zaměřen na celkové věcné aspekty příčin ochrany před změnami klimatu, na 

základy mezinárodně právní úpravy a na úpravu obchodování s emisními povolenkami v EU. 

Navazující české úpravy se (kromě některých údajů, které lze vyčíst z příloh práce) nedotýká, 

což byl záměr diplomantky uvedený i v práci samé. Práce má nadprůměrnou informativní 

hodnotu o dané tématice, včetně zachycení problémů v jednání o dalším osudu ochrany na 

mezinárodně právní úrovni.  Práce rovněž splňuje předepsané formální náležitosti a pečlivě 

upravený text je doplněn zajímavými přílohami 

Diplomantka v oponované práci  prokázala velmi dobré znalosti a přehled o věcné i právní 

stránce ochrany klimatického systému Země před skleníkovými plyny na mezinárodně právní 

a evropské úrovni. Současně prokázala schopnost práce s použitými prameny a schopnost 

samostatného písemného projevu. 

 

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci, která svou celkovou úrovní odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce.  Práci hodnotím jako velmi dobrou  a jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě.  
Při její obhajobě by  měla diplomantka zaujmout stanovisko k efektivitě obchodování 

s emisemi v EU . 
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