
Posudek oponenta diplomové práce: 
Michaela Možná „Proměny přístupu k ochraně životního prostředí na 

konferencích OSN z pohledu mezinárodního práva“ 
 
Diplomová práce Michaely Možné na téma „Proměny přístupu k ochraně životního 

prostředí na konferencích OSN z pohledu mezinárodního práva“ má celkem 74 stran, z toho 
64 stran vlastního textu a skládá se vedle úvodu a závěru z 6 dále strukturovaných kapitol, ze 
seznamu použité literatury, seznamu zkratek, anglicky psaného resumé, anglicky a česky 
psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. Splňuje tak veškeré požadované formální 
náležitosti. Byla odevzdána 4. září 2014. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce lze jednoznačně považovat za aktuální. OSN má 

nezastupitelnou roli OSN při řešení globálních problémů lidstva včetně globálních problémů 
životního prostředí. Konference OSN o životním prostředí jsou přitom velmi významným 
fórem a nástrojem se značným potenciálem pro řešení problémů životního prostředí, aktuální 
otázkou však zcela jistě je, jak se jednotlivým konferencím OSN daří tento potenciál 
naplňovat, a zda je současný model funkční. Poslední konference OSN o životním prostředí 
(Rio + 20) přitom proběhla v roce 2012. 

 
Náročnost tématu. Téma práce patří mezi středně náročné. Je sice třeba pracovat 

s relativně širokým okruhem pramenů mezinárodního práva. Pramenů a informací existuje 
však k tématu velké množství, za vhodné považuji též využití cizojazyčných pramenů. 
Metody práce, které téma vyžaduje (především deskribce, analýza a následná syntéza) patří 
mezi standardní, téma nevyžaduje řešení komplikovaných právních otázek.  

 
Hodnocení práce. Diplomová práce podává velmi kvalitní přehled o jednotlivých 

konferencích OSN o životním prostředí a dokumentech na nich přijatých. Daří se jí 
analyzovat výsledky jednotlivých konferencí a zasadit téma do širšího kontextu úlohy OSN 
při řešení globálních problémů životního prostředí. Práce je velmi dobře uspořádána a 
jednotlivé kapitoly na sebe navazují a vytvářejí logicky propojený celek.  Diplomantka si 
v úvodu za cíl vytkla shrnout hlavní informace o mezinárodních konferencích o životním 
prostředí a souvisejících událostech a zhodnotit myšlenkový a hodnotový vývoj ochrany 
životního prostředí. Tento cíl se diplomantce v práci podařilo v zásadě naplnit.  

Práce se nejprve zabývá obecněji problematikou ochrany životního prostředí (pojmy, 
principy, mezinárodní právo životního prostředí a jeho prameny apod.). Druhá kapitola je 
věnována roli OSN a přidružených organizací v ochraně životního prostředí. Osobně bych 
v této kapitole ocenila hodnocení úlohy a funkčnosti těchto institucí, ne pouze omezení na 
jejich výčet a popis. Z hlediska tématu práce jsou stěžejní kapitoly 3 – 5, které se postupně 
věnují jednotlivým konferencím OSN o životním prostředí, přijatým dokumentům a 
souvisejícím konferencím (např. tzv. konferencím smluvních stran, které probíhají od 
konference v Rio de Janeiru v roce 1992).  Tyto části velmi zdařile přibližuji důležité mezníky 
mezinárodního práva životního prostředí, každá z těchto kapitol je pak zakončena stručným a 
výstižným shrnutím. Postrádám pouze více vlastních stanovisek a určitý kritický rozbor 
přínosů i nezdarů jednotlivých konferencí, který se v práci objevuje spíše ojediněle. Nejvíce 
se tato vlastní stanoviska a hodnocení autorky objevují ve shrnutích kapitoly čtvrté a zejména 
páté, která se věnuje vývoji po konferenci v Johannesburgu včetně konference Rio + 20. Práci 
vhodně završuje kapitola, která se věnuje dopadu mezinárodních konferencí na právo EU a 
vnitrostátní práv, která obsahuje stručný výstižný popis těchto dopadů.  

Celkově práce komplexně a dosti zdařile zachycuje zvolené téma. Jak bylo výše 
naznačeno, připomínky se týkají pouze značné popisnosti zpracování tématu, chybí mi více 



vlastních stanovisek a hlubší rozbor kladů a záporů mechanismů OSN, zejména jejích 
konferencí při ochraně životního prostředí. Práce s literaturou a ostatními prameny je na 
standardní úrovni. Grafická a jazyková stránka práce též dosahuje standardní úrovně 
diplomových prací a nemám k ní žádné připomínky. 

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Michaely Možné jako výbornou až velmi dobrou jako takovou ji doporučuji k  ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě. Doporučuji, aby se diplomantka v rámci obhajoby věnovala těmto 

otázkám: 
1) Zhodnoťte funkčnost orgánů OSN z hlediska ochrany životního prostředí. 
2) Jaké jsou podle Vašeho názoru největší přínosy konference Rio + 20 a co naopak 

považujete za největší problém této konference? Měl by být podle Vašeho názoru 
v budoucnosti zachován stávající model konferencí OSN o životním prostředí, 
případně jak mohl být modifikován? 

 
 
 
V Praze dne 17. září 2014     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
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