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Cílem práce Pavly Vackové bylo poskytnout ucelený přehled o ochraně životního prostředí
v Čínské lidové republice. V úvodní části práce diplomantka představuje geografii ČLR spolu
s jejími neakutnějšími problémy. Dále vysvětluje základní pojmy problematiky a představuje
základní politické koncepce ochrany životního prostředí. V empirické části práce diplomantka
zkoumá nejdůležitější zákonné normy, zejména jejich části vztahující se k ochraně životního
prostředí. Ústředním argumentem práce je tvrzení, že Čínská lidová republika na rovině
normativní zavádí ucelený systém ochrany životního prostředí. Diplomantka závěrem
konstatuje, že zhodnocení efektivity implementace norem ochrany životního prostředí není
v současné době možné.
V českém prostředí bakalářská práce diplomantky přináší dosud absentující primární výzkum
práva ochrany životního prostředí ČLR. Zároveň je práce přínosným příspěvkem do
celosvětově důležité debaty o směřování politického a právního systému Čínské lidové
republiky, která probíhá v čínském i mezinárodním prostředí během tzv. reformního období
od roku 1978 do současnosti. Svým přehledem a analýzou zákonů o ochraně životního
prostředí diplomantka ilustruje skutečnost, že v Čínské lidové republice v rovině zákonných
norem dochází k výraznému strukturálnímu posunu směrem od stranického k právnímu
státu. Práce jinými slovy ilustruje fakt, že současná Čína splňuje jednu z podmínek realizace
vlády zákona, tedy že závazné zákonné normy v ČLR existují. Problémem však nadále zůstává
stránka implementace těchto norem, která je pro existenci právního státu stejně nezbytná.
Podobně důležitý příspěvek přináší práce i do obdobně důležité debaty o celosvětové
ochraně životního prostředí, v níž je Čína také jedním z klíčových hráčů.
Diplomantka při psaní bakalářské práce zhodnotila svou dvojí specializaci, tedy mimo
sinologickou i své studium na Právnické fakultě UK, a realizovala kvalifikovaný primární
výzkum z dvojí perspektivy. Bakalářskou práci vyhotovila na základě samostatné analýzy
čínského textu celkem pěti příslušných zákonů, se školitelem průběžně konzultované.
S využitím literatury pak tuto analýzu zasadila do širšího kontextu dění v soudobé ČLR. Své
závěry diplomantka prezentuje s přehledem v systematické a ucelené podobě způsobem,
který naplňuje stanovené cíle práce. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji
hodnocení známkou 1. Vzhledem k hodnotě diplomantčina výzkumu pro české prostředí
práci doporučuji k přepracování a publikaci formou odborného článku.

Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.

