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Období klíčových jednání a vývoje právní úpravy ochrany ozonové vrstvy je z dnešního 
pohledu spíše historií. Nicméně výsledky politických jednání se promítají do současného 
právního stavu řešení daného problému. Kromě toho diplomantka sleduje aktuální návaznost 
ochrany ozonové vrstvy na ochranu klimatického systému Země.
S ohledem na kvalitní práci s prameny považuji dílo z hlediska faktografie za zdařilé 
a přínosné. Z hlediska náročnosti za středně náročné až náročné.

K obsahu práce
Diplomantka věnuje značnou část práce mezinárodnímu vývoji a mechanismům právní 
úpravy na úrovni mezinárodního práva. To je přístup logický a srozumitelný. Ochrana 
životního prostředí a zejména pak jeho vybraných složek je totiž na přístupu mezinárodního 
společenství závislá. V této části se diplomantce povedlo zmapovat jak organizační zajištění 
Vídeňské úmluvy a Montrealského protokolu, tak zejména způsoby regulace a opatření v této 
oblasti využité.
Kapitola sedmá je věnována právní úpravě na úrovni Evropské unie.
V kapitole osmé se autorka zabývá právní úpravou České republiky. Této otázce je věnováno 
poměrně málo prostoru, což je dané tím, že základ právní úpravy na tomto úseku tvoří právo 
evropské, popř. mezinárodní. Právě proto bych pro účely výkladu české právní úpravy uvítala 
snahu o rozbor z jiných úhlů pohledu, než je prostý popis právní úpravy. Ten je v tomto 
případě celkem zkratkovitý a stručný. 

Závěr
Práci jako celek považuji za věcně správnou a systematicky vhodně upořádanou. Práce je 
s ohledem na zvolené téma komplexní. Důraz je logicky kladen na mezinárodní a evropské 
právo. 
Jedná se však o text značně popisného charakteru. Diplomantka prokázala kvalitní práci se 
zdroji (o tom svědčí též téměř 200 odkazů v poznámkách pod čarou a seznam použité 
literatury; zde tedy oceňuji nastudování řady odborných článků a další literatury), na základě 
které kvalitně zmapovala danou oblast. Na druhé straně se podle mého názoru nepovedlo do 
práce dostat osobní hodnocení problematiky vyplývající např. z komentáře výstupů 
rozhodovací činnosti příslušných orgánů (správních úřadů, mezinárodních orgánů, soudů). 
V rámci analýzy české právní úpravy, resp. práce jako celku, bych uvítala též vyhodnocení 
vztahu ochrany klimatu, ovzduší a ozonové vrstvy. Ve vztahu k české právní úpravě pak 
s ohledem na to, že právní úprava těchto tří oblastí byla poměrně dlouhou dobu řešena jedním 
právním předpisem.
V samotném závěru práce jsou naznačeny kritické poznámky, těch bych však očekávala 
mnohem více a již v dřívějších kapitolách práce.
Přes uvedené výhrady práci považuji za zdařilou a splňující nároky kladené na diplomové 
práce.



Otázky k zodpovězení při obhajobě.
1) Jakým směrem by se měla ubírat mezinárodní úprava ochrany ozonové vrstvy?
2) Vyhodnoťte prosím právní úpravu ochrany ozonové vrstvy v České republice 

z hlediska rozdělení nástrojů na administrativní nástroje, koncepční a ekonomické.

Doporučení
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře v závislosti na ústní 
obhajobě.
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