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Téma a rozsah práce: Problematika migrace z environmentálních důvodů 
Předložená práce má celkový rozsah 88 stran, z toho cca 75 stran vlastního textu. Výklad je, 
kromě úvodu a závěru, rozdělen do šesti částí věnovaných postupně věcným souvislostem 
environmentální migrace, označení osob migrujících z environmentálních důvodů, prevenci 
environmentální migrace, aplikovatelnosti norem mezinárodního práva, vztahu 
environmentální migrace a základních lidských práv a úpravě de lege ferenda. Práci doplňují 
seznamy zkratek a použitých zdrojů a povinné součásti (české a anglické shrnutí, abstrakty, 
klíčová slova).  
 

Datum odevzdání práce: 5. listopadu 2013 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autorka pro svou práci zvolila, je bezpochyby 
možné označit za aktuální, a to jak ve smyslu věcném, tak právním. Migrace z důvodu 
významných změn životního prostředí není novým fenoménem, v posledních desetiletích 
však její význam prudce roste, do značné míry v souvislosti s celosvětovou změnou klimatu 
(OSN odhaduje, že do roku 2020 opustí své domovy z environmentálních důvodů 50 milionů 
osob, do roku 2050 pak trojnásobek tohoto počtu). Právní úprava přitom tuto kategorii 
migrujících osob – mimochodem velmi širokou a nejasně vymezenou – bere v potaz jen 
v dílčích aspektech, aplikovatelnost existujících nástrojů je omezená a budoucí vývoj nejasný. 
Z hlediska zpracování formou diplomové práce se jedná i o téma relativně nové. 
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za poměrně náročné, neboť vyvolává řadu 
právních otázek, jež je velmi obtížné zodpovědět. Postavení environmentálních migrantů 
z hlediska mezinárodního práva je nejasné, stejně jako řešení řady souvisejících otázek typu 
odpovědnosti států za zhoršování stavu životního prostředí či osudu státu v případě zániku 
jeho území v důsledku stoupající hladiny moří. Jistou výhodu při zpracování tématu 
představuje pozornost, která je mu již několik let věnována odbornou právní literaturou, byť 
až na výjimky zahraniční.  
 

Hodnocení práce:  Předloženou práci hodnotím jako velmi kvalitní, a to jak po stránce 
formální, tak obsahové. Autorka v ní prokazuje skutečný zájem o pojednávané téma, stejně 
jako základní dovednosti pro vědeckou práci nezbytné (práce se zdroji informací, kritické 
myšlení). Styl výkladu je srozumitelný a čtivý, práce má velmi dobrou úpravu, po stránce 
gramatické a pravopisné odpovídá úrovni vysokoškolských prací. Autorka vhodně využívá 
poznámek pod čarou (nejen k odkazům na použité zdroje, ale též k doplnění či rozvinutí 
výkladu) a v zásadě velmi dobře odkazuje na použité zdroje (v odkazech jsou vždy uvedeny 
všechny podstatné údaje). Drobnou připomínku směřuji k nejednotné formě odkazů, a to 
jednak obecně (někdy autorka uvádí příjmení i jméno autora, jindy pouze příjmení a první 
písmeno jména), jednak specificky u opakovaných odkazů na tytéž zdroje (autorka někdy volí 
zkrácenou formu odkazu za pomoci latinské zkratky op. cit. či ibid., jindy opakuje úplný 
odkaz). Zvolená struktura výkladu je logická a neopomíjí žádný z významných aspektů 
problematiky, byť autorka vzhledem k omezenému rozsahu nemohla téma samozřejmě zcela 
vyčerpat. Z hlediska obsahového kladně hodnotím nejen komplexnost výkladu a úctyhodné 
množství použitých sekundárních zdrojů, ale též autorčinu snahu vyvážit v práci popisné 
pasáže s kritickou analýzou existujících pramenů práva a návrhy de lege ferenda.  
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně. 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala 
o vyjádření k následujícím tématům: 

1. V jakém smyslu je právo na příznivé životní prostředí „pro environmentální migraci 

klíčové“, jak autorka uvádí na str. 51? 
2. Zásada společné, ale diferencované odpovědnosti v kontextu environmentální migrace. 
 

 
 
V Praze dne 25. listopadu 2013 
                                                     
 
 
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                  vedoucí diplomové práce 


