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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma environmentální migrace je mezi tématy diplomových 

prací na úseku ochrany životního prostředí velmi neobvyklé. Nicméně plně zapadá do 

politologicko sociologické linie předmětu Environmentální politika. Jedná se o téma 

v reálném životě velmi aktuální a v každém případě vyžadující reakci mezinárodního 

společenství. Byť tedy je otázkou, v jaké podobě by se tato reakce měla a mohla objevit. 

 

2. Náročnost tématu  

Vzhledem k tomu, že vybrané téma není na úrovni diplomových prací běžně zpracovávané, 

bylo jistě poměrně náročné utřídit získané informace. S tímto se diplomantka zdařile 

vypořádala, o čemž svědčí i bohatý poznámkový aparát. 

  

3. Hodnocení práce 

Jak už je uvedeno výše, práce se zabývá spíše oblastmi environmentální politiky, než úžeji 

zaměřeného práva životního prostředí. Nicméně environmentální politiku je jistě nutné chápat 

jako základ pro vyjasnění vztahů objevujících se následně v právní úpravě. 

Předložená práce se výrazně zabývá také mezinárodním právem.  

V tomto přístupu – tedy v zahrnutí několika předmětů – lze vnímat průřezový náhled na dané 

téma.  

 

Diplomantka ve své práci vyhodnocuje vztah problému k environmentálním normám na 

mezinárodní úrovni. Zabývá se zejména Rámcovou úmluvou o změně klimatu, z níž 

vyzdvihuje potřebná mitigační a adaptační opatření, díky kterým by se mělo v důsledku 

environmentální migraci předcházet. Zmíněnou úmluvu dále využívá jako příklad stanovení 

základních povinností v ochraně klimatu, jejichž zanedbání může být příčinou 

environmentální migrace.  

V kapitole 4 je konstatováno, že v současné době neexistuje mezinárodní úmluva univerzální 

povahy, která by upravovala postavení environmentálních migrantů. Z toho důvodu 

diplomantka vychází z různých úmluv a hledá styčné body. Zabývá se otázkou možné 

aplikace norem uprchlického práva. Dále hledá styčné body, resp. základ pro založení 

povinnosti řešit environmentální migraci, v právu na příznivé životní prostředí, jakož i obecně 

v mezinárodně zaručených lidských právech. 

V této souvislosti se zabývá též skupinovými právy ohroženými negativními dopady změny 

klimatu. 

 

V práci jsou zvažovány i směry možné budoucí právní úpravy. Např. adaptační opatření 

stávajících úmluv nebo mezinárodní úprava sui generis. Zvažuje se i otázka zvláštních 

povinností pro státy, které narušují klima produkcí skleníkových plynů a měly by tedy nést 

odpovědnost též za klimatické migranty.  

 

 



 

Dále je konstatováno, že rozšíření záběru Úmluvy o právním postavení uprchlíků se jeví též 

jako řešení, ale zároveň ne zcela ideální. Nelze totiž uprchlíky označit jaksi preventivně, před 

samotnou přírodní katastrofou.    

 

Diplomantka komentuje též konkrétní návrhy na daném úseku. Jednak návrh dodatkového 

protokolu k Rámcové úmluvě o změně klimatu a dále návrh úmluvy o mezinárodním 

postavení environmentálně přesídlených osob. Zabývá se též možností regionálních 

mezinárodních úmluv. 

 

Závěrem je konstatováno, že daná oblast si vyžaduje mezinárodní právní koncovku, ale že je 

zjevné, že mezinárodní společenství bude v takovém postupu spíše opatrné a pomalé. 

 

Práce je obsahově velmi bohatá. Její struktura je logická a přehledná. 

Tematicky je práce položena do roviny mezinárodního práva. Nezabývá se tak vztahem 

k právu EU a k právu České republiky, což bych osobně uvítala. 

Oceňuji přehled diplomantky v dotčených mezinárodních úmluvách a také zvažování 

vhodnosti doplnění té které úmluvy k tomu, aby dané téma bylo právně podchycené. S tím 

souvisí též vhodné úvahy de lege ferenda. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Jakým způsobem by se dala opatření zabraňující nucené environmentální migraci promítnout 

do české právní úpravy? Do jaké míry je environmentální migrace problémem, který dopadá 

na území, resp. občany České republiky?  

 

5. Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.  
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