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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění;
přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda
zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická
provázanost);
Autor si zvolil jako téma své diplomové práce problematiku dodržování závazků
vyplývajících z mezinárodních smluv týkajících se ochrany ohrožených druhů živočichů
a rostlin. Analýze byly podrobeny zejména Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými
druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1973 (CITES)
a Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství z roku 1946. Autor se podrobně zabýval
především efektivitou kontrolních a sankčních mechanismů ve výše uvedených
mezinárodních smlouvách.
Položené výzkumné otázky jsou formulovány (a zodpovězeny) s odbornou znalostí věci
a umožňují prozkoumat míru dodržování vybraných úmluv z oblasti mezinárodněprávní
ochrany životního prostředí. Autor svá zjištění logicky a přehledně strukturoval a doložil
příslušnou argumentací. Diplomová práce je po odborné stránce promyšlená a její kapitoly
jsou vzájemně provázané, což přispívá i ke snazší orientaci čtenáře ve čtivém textu.
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Diplomová práce je původním a logicky strukturovaným odborným textem. Autor při psaní
práce prokázal znalost a orientaci v předmětné oblasti.
Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a obsahuje i řadu odborných monografií
a článků.
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky,
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost,
správnost postupů; konformita s projektem);
V úvodu diplomové práci je komplexně rozebrán institut mezinárodní odpovědnosti státu
po teoretické stránce. Po historickém exkurzu ve vývoji mezinárodněprávní ochrany
životního prostředí a biodiverzity se autor podrobně věnuje dvěma důležitým úmluvám,
a to Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin z roku 1973 a Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství z roku 1946.
Autor na jednotlivých případech porušení úmluv konkrétními státy zkoumá efektivitu
sankčních a kontrolních mechanismů zakotvených ve výše uvedených úmluvách
a porovnává tyto úmluvy mezi sebou i z hlediska úspěšnosti prosazování účelu a cílů
úmluv. V závěru práce autor vyhodnocuje své poznatky a navrhuje možná řešení
spočívající ve zlepšení mechanismů.
Autor prokázal znalost předmětné problematiky i schopnost kvalitní argumentace.
Diplomová práce tvoří kompaktní logicky strukturovaný celek. Diplomová práce odpovídá
schválenému projektu, na jehož základě byla vypracována.

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);
Diplomová práce splňuje standardy vědeckého textu. Obsahuje bohatou bibliografii
k tématu práce včetně dostatečného množství odkazů a citací.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;
Diplomová práce odpovídá po stylistické i jazykové stránce požadavkům na ni kladeným.

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);
Diplomová práce je formálně úplná.
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6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;
Žádné.

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);
Diplomová práce odpovídá požadavkům na ni kladeným a doporučuji ji k obhajobě.

8. navrhovaná klasifikace.
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat jako výbornou.

datum

podpis

07. června 2014

JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
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