POSUDEK
na diplomovou práci Ivany Gerhardové „ Právní režim Antarktidy, zejména ochrana jejího
životního prostředí a postavení České republiky“
Diplomová práce je věnována problematice jednoho z mezinárodních prostorů. Práce
byla vypracována v červnu 2012. Je členěna na úvod, čtyři části a závěr, její rozsah je 92
stran. Cílem diplomové práce je provést shrnutí mezinárodní a české úpravy vztahující se k
Antarktidě (str. 2).
První část diplomové práce je zaměřena na popis základních informací o Antarktidě.
Následuje část o antarktickém smluvním systému. Kapitola zahrnuje otázky okolností
uzavření Smlouvy o Antarktidě, dále rozbor základních ustanovení této Smlouvy. Na str. 10 si
diplomantka klade otázku, co by se stalo v případě skončení platnosti Smlouvy o Antarktidě.
Podle této Smlouvy jsou územní nároky několika států na části Antarktidy zmrazeny.
Uvažuje, že by státy zřejmě zaujaly svá dřívější stanoviska. Při ústní obhajobě doporučuji,
aby autorka vyjádřila svůj názor na případný vznik mezinárodního obyčejového pravidla na
základě Smlouvy o Antarktidě, který by zakazoval uplatňování územních nároků. Dále
kapitola obsahuje také problematiku řešení sporů ve vztahu k Antarktidě. Na str. 15
diplomantka tvrdí, že ve smlouvách tvořících Antarktický smluvní systém (Úmluva
CCAMLR a v Madridském Protokolu), je otázka řešení sporů upravena obdobně jako ve
Smlouvě o Antarktidě. Je tomu skutečně tak? Kapitola dále zahrnuje mezinárodní
odpovědnost v Antarktidě a otázky kontroly v oblasti Antarktidy. Tato část diplomové práce
je zaměřena i na organizaci Antarktického smluvního systému. Diplomantka se v této části
mimo jiné zabývá také právními akty přijímanými v rámci Konzultativních schůzek Smlouvy
o Antarktidě. Na str. 27 konstatuje, že opatření jsou dokumenty právně závazné. Na základě
čeho k tomuto závěru dospívá? Kapitola obsahuje i zmínku o Sekretariátu Smlouvy o
Antarktidě (str. 28). Jaký je vztah Sekretariátu ke Konzultativním schůzkám Smlouvy o
Antarktidě?
Následující kapitola diplomové práce je zaměřena na ochranu životního prostředí
Antarktidy. Tato část je rozdělena na čtyři podkapitoly, které postupně pojednávají o ochraně
a využívání živých zdrojů Antarktidy, dále je zde obsažena Úmluva o regulaci činnosti
týkající se antarktických nerostných zdrojů, následuje Madridský protokol a také
problematika turistiky v Antarktidě. Diplomantka by se mohla při ústní obhajobě vyjádřit

k významu Opatření č. 15 z roku 2009 u kterého konstatuje, že se jí úprava turistiky jeví jako
dostačující. Přesto se však domnívá, že ideální by bylo přijetí nové přílohy k Madridskému
protokolu (str. 58).
Pokud jde o celkové hodnocení, je zřejmé, že se diplomantka s danou problematikou
podrobně seznámila. Práce má logickou strukturu od vymezení obecných otázek, které se
týkají Antarktidy k problematice ochrany jejího životního prostředí. Diplomová práce je spíše
popisného charakteru. Po formální stránce je práce napsána srozumitelným jazykem. Pokud
jde o použité zdroje a literaturu, použila uchazečka primární zdroje (dokumenty)
v autentickém znění a řadu děl české i zahraniční literatury a také internetové zdroje. Práce
obsahuje i rozsáhlý poznámkový aparát (127 poznámek pod čarou).
Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě a hodnotím jí známkou velmi dobře.
Při ústní obhajobě by mohla diplomantka odpovědět na otázky obsažené v posudku.
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