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Téma a rozsah práce: Ochrana klimatického systému Země z pohledu práva 
Práce o celkovém rozsahu 100 stran je rozdělena do devíti částí, z nichž samotný text práce 
tvoří části první až šestá. Jádro práce tvoří část pátá věnovaná právnímu základu ochrany 
klimatického systému. Autorka se dále věnuje též vědeckému základu změn klimatu, 
ekonomii ochrany klimatu a historii právní úpravy. Kromě úvodu a závěru práci doplňují 
seznamy použité literatury a zkratek a dvanáct příloh.  
 

Datum odevzdání práce: 1. září 2011 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autorka pro svou diplomovou práci zvolila, sice 
nelze považovat za nové, bezpochyby se však jedná o téma velmi aktuální. Klimatické změny 
jsou považovány za jeden z nejvýznamnějších environmentálních problémů současnosti, 
jehož řešení je komplikováno nejen věcnou složitostí, ale především významnými 
ekonomickými souvislostmi. Aktuálnost tématu je dána i trvající neschopností států 
dohodnout se na formě boje proti klimatickým změnám v tzv. post-Kjótském období, tedy po 
roce 2012.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za dosti náročné. Právní úprava ochrany 
klimatického systému Země je rozsáhlá a složitá, obtížné je z důvodu interdisciplinární 
povahy problému klimatických změn i samotné její vymezení. Výhodou je naopak velká 
pozornost věnovaná tomuto tématu v odborné literatuře.  
 

Hodnocení práce: Předloženou práci považuji za velmi kvalitní, a to jak po stránce formální, 
tak obsahové. Autorka v úvodních třech kapitolách vhodně připomíná věcné a historické 
souvislosti tématu, včetně základních ekonomických přístupů k řešení problematiky 
negativních externalit tvořených emisemi skleníkových plynů. V následné analýze právní 
úpravy se poté zaměřuje na tři dílčí témata: obecné principy Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu a jejich odraz v povinnostech států, flexibilní mechanismy uplatňované v rámci 
plnění závazků dle Kjótského protokolu a obchodování s emisními povolenkami v EU. Její 
přístup ke zpracování tématu nutně vede k opomenutí některých souvislostí ochrany 
klimatického systému Země (zejména se nezabývá otázkou adaptačních opatření), je však 
zcela legitimní vzhledem k šíři tématu a omezenému rozsahu diplomové práce. Naopak lze 
autorku pochválit za to, že nevolí v diplomových pracích tradiční, všeobecný přístup ke 
zpracování tématu ochrany klimatického systému Země, který je zpravidla charakterizován 
větší či menší mírou povrchnosti, ale pokouší se o hlubší průnik do problematiky a analýzu 
institutů, které jsou základem relevantní právní úpravy. Byť lze výkladu místy vytknout 
popisnost a složitost (zejména část věnovaná flexibilním mechanismům je dosti technická a 
vyžaduje od čtenáře minimální předběžné znalosti), autorka v ní prokazuje znalost 
problematiky a problémů s ní spojených. O jejím přehledu svědčí mimo jiné i rozsáhlý 
seznam pramenů a úctyhodný poznámkový aparát. Ocenit lze také velké množství příloh, 
které dobře ilustrují a doplňují výklad.  
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce 
splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a doporučuji ji 
k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně. 
 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala o vyjádření 
k následujícím tématům: 

1. Zhodnocení mechanismu dodržování závazků dle Kjótského protokolu (Kyoto Protocol 

Compliance Mechanism) z hlediska právního (formální a obsahová kvalita norem) a 
věcného (reálný přínos).  

2. Uplatňování flexibilních mechanismů Českou republikou. 
 

 
V Praze dne 15. října 2011 
 
 
 
 
             …………………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


