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Posudek oponenta diplomové práce: 
Barbora Marusi čová: „Mezinárodněprávní ochrana moří před 

znečišťováním z plavidel“ 
 
 
 

 
Diplomová práce Barbory Marušíčové na téma „Mezinárodněprávní ochrana moří před 
znečišťováním z plavidel“ má celkem 72 stran, z toho 55 stran vlastního textu a skládá se ze 4 
kapitola, nečíslovaného úvodu a závěru, seznamu pramenů, seznamu zkratek, obrazové 
přílohy, anglicky psaného resumé, česky a anglicky psaného abstraktu a seznamu klíčových 
slov. Splňuje tak veškeré požadované formální náležitosti diplomové práce. Byla odevzdána 
18. května 2015. 

 

Aktuálnost tématu. Byť se v celosvětovém kontextu nejedná o nové téma, jeho závažnost ho 
bezpochyby činí aktuálním. V případě České republiky a česky psané odborné literatury není 
tomuto tématu věnován dostatek pozornosti a jako téma diplomové práce se jedná o téma 
ojedinělé. Z těchto důvodu je třeba jednoznačně výběr tématu ocenit 
.  

Náročnost tématu. Zvolené téma považuji za náročné z několika důvodů. Předně se jedná o 
velmi široké téma z oblasti mezinárodního práva, které vyžaduje znalost velkého okruhu 
pramenů. Dále se jedná o téma, kterému není v české odborné literatuře věnováno příliš 
pozornosti, a proto diplomantka nutně musela při jeho pracování čerpat převážně z 
cizojazyčných pramenů.  
 

Hodnocení práce. Práce se skládá z pěti logicky na sebe navazujících kapitol, které přinášejí 
základní přehled o zvoleném tématu a věnují se nejdůležitějším mezinárodněprávním 
pramenům. První kapitola se věnuje věcným aspektům, název kapitoly však z hlediska 
jazykového není příliš vhodně zvolený („Věcná kapitola“). Obsahově však její zařazení 
představuje vhodné východisko pro následně popisovanou právní úpravu. V kapitole se 
autorka zabývá též třemi vybranými haváriemi tankerů, nijak však nevysvětluje, proč si 
zvolila právě tyto havárie, ani zda měly význam pro vývoj právní úpravy. V dalších apitolách 
se autorka postupně věnuje obecné právní úpravě, konkrétně Úmluvě OSN o mořském právu 
(UNCLOS) a Mezinárodní námořní organizaci (IMO), právní úpravě provozního 
znečišťování, ochraně před havarijním znečišťování a Programu UNEP pro regionální moře. 
V části věnované Mezinárodní námořní organizaci se autorka dopouští určitých nepřesností, 
když zavádějícím způsobem (zejména na str. 24) popisuje roli IMO při přijímání 
mezinárodních úmluv. IMO je v tomto ohledu pouze organizací, na jejíž půdě jsou různé 
mezinárodní prameny přijímány jednotlivými státy.  
 
Posuzované diplomová práce přináší poměrně stručný, nicméně výstižný přehled o tématu, 
zejména o nejdůležitějších mezinárodněprávních pramenech. Práce má převažující popisný 
charakter, autorce se však místy daří poukázat na problémová místa právní úpravy. Práce však 
nepřináší kritickou analýzu jednotlivých pramenů, hodnocení jejich významu pro řešení 
problému znečišťování moří, a není tak vyčerpán potenciál, který ojedinělé a přitom velmi 
závažné a zajímavé téma nabízí. S ohledem na ojedinělost zpracování a nedostatek česky 
psaných pramenů k tématu však přesto oceňuji i tento způsob zpracování. Kladem práce je též 
přehlednost a formální bezchybnost. Autorka též prokázala schopnost práce s literaturou, ke 
které nemám žádné připomínky..  
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci Barbory 
Marušičové jako velmi dobrou až dobrou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomantka odpověděla na tyto 
otázky: 

1. Jsou některé z v práci popisovaných mezinárodních úmluv závazné i pro ČR? Pokud 
ano, jakým způsobem jsou povinnosti jimi uložené implementovány do českého 
právního řádu? 

2. Na str. 17 práce autorka zmiňuje fenomén tzv. výhodných vlajek. Jakým způsobem se 
mezinárodní společenství či pobřežní státy snaží čelit negativním dopadům s tímto 
fenoménem spojeným? 

 
 
 
 
 
 
V Praze 15. června 2015    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 

 
 
 


