
Posudek vedoucí diplomové práce 
 

Diplomantka: Magdalena Žujová 
 

 Téma a rozsah práce: Tématem práce je Ochrana ozónové vrstvy Země z pohledu práva. Práce je 

přehledně zpracována na 109 stranách v 9 kapitolách doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další 

povinné náležitosti. 

 Datum odevzdání práce: duben 2015 
 

 Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava ochrana ozónové vrstvy je v diplomových pracích 

zpracovávána pouze zřídka. Důvodem může být i dlouhodobě poměrně ustálená úprava, byť došlo 

k přijetí nové zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných 

skleníkových plynech. Práci je možné považovat v tomto ohledu za spíše aktuální. 

 Náročnost tématu: Téma ochrany ozónové vrstvy Země je spíše obtížné z několika důvodů. K tématu 

je sice k dispozici dostatek odborné literatury, ale jedná se o téma průřezově týkající několika 

právních odvětví (včetně práva unijního a mezinárodního). Autorka proto musela prokázat znalost 

všech těchto právních oborů, pro téma je také důležité alespoň základní porozumění věcné podstatě 

problému. 

 Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 109 stran v 9 kapitolách doplněných o úvod, závěr, 

abstrakt a další povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a 

stylistická úroveň je odpovídající - práce neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je takřka 

bezvadné, atd. Častými a správnými citacemi autorka prokazuje schopnost správné práce s 

odbornou literaturou. Svým rozsahem je diplomová práce nadstandardní. Po formální stránce proto 

hodnotím práci velmi pozitivně. 

Autorka se nejprve zabývá vysvětlením věcné problematiky poškozování ozónové vrstvy. Dále se v 

samostatných kapitolách věnuje principům ochrany ozonové vrstvy, úpravě na úrovni mezinárodní, 

unijní a národní. Samostatné kapitoly jsou věnovány organizaci Vídeňské úmluvy a Montrealského 

protokolu a nástrojům Montrealského protokolu. Velmi pozitivně hodnotím zařazení i poslední  

kapitoly  zabývající  se  přenositelností zkušeností z ochrany ozónové vrstvy do ochrany klimatického 

systému země. Byť lze zvažovat, zda pro vzájemnou komparaci nebyl lepší nějaký jiný režim 

ochrany, který je svou věcnou podstatou bližší ochraně ozónové vrstvy. 
 

Po obsahové stránce hodnotím práci velmi pozitivně. Autorka při jejím zpracování velmi dobře 

pracuje s existující odbornou literaturou (včetně cizojazyčné). Přestože téma práce nenabízí mnoho 

opravdu zásadních právních otázek (nebo pokud nabízí je to spíše v oblasti jednotlivých nástrojů 

mezinárodních úmluv), je na práci zřetelné, že ji autorka psala se zájmem a pokud měla příležitost, 

využil ji k vlastním úvahám. Práce tedy poskytuje ucelený přehled a poměrně podrobný pohled na 

platnou úpravu ochrany ozónové vrstvy doplněnou o úvahy o možném použití jejích principů i v 

jiných režimech. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené  na  diplomové  práce  na Právnické  fakultě  UK a  doporučuji ji  k ústní  obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm výborný až velmi dobrý. 

 

 Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autorku ráda požádala o zodpovězení následující 

otázky: 

1. Stručné shrnutí závěrů, proč lze a nelze využívat zkušenosti a principy, které se osvědčily při 

ochraně ozónové vrstvy Země i při ochraně klimatického systému. 

V Praze dne 16. 6. 2015 
 

 
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


