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Hodnocená diplomová práce se na 64 stranách (plus povinné přílohy) zabývá tématem z oblasti 

obecné části práva životního prostředí, a sice vývojem přístupu politiky a mezinárodního práva na 

úseku ochrany životního prostředí, přičemž středobodem zájmu diplomantky jsou pochopitelně hlavní 

celosvětové konference OSN, jakožto nejaktivnějšího subjektu mezinárodních vztahů v této oblasti.  

Práce je členěna vedle úvodu a závěru do šesti kapitol, dále vnitřně strukturovaných. Text jednotlivých 

kapitol představuje postupně vývoj a změny v mezinárodní ochraně životního prostředí v souvislosti 

s jejími zásadními milníky, tzv. summity konanými od roku 1972. Autorka se věnovala i (dosud 

odbornou literaturou podceňované) poslední konferenci Rio plus 20 (Rio de Janeiro, 2012). Tyto 

konference a mnohé další (zaměřené již ne univerzálně), včetně přijatých dokumentů typu soft law a 

hard law vytvářejí nejen podobu recentní ochrany životního prostředí, ale jejich rozbor dává tušit další 

směřování.  

V kontextu kvalifikačních prací na katedře práva životního prostředí se jedná o zajímavé téma, které 

dosud dle mých informací v této podobě ještě zpracováno nebylo. Je třeba pochválit autorku za výběr 

tohoto tématu. Autorka se ve své práci nesoustředila jen na klasický popis, ale v úvodu se snažila vyjít 

z určitých teoretických základů a v závěrech se pokusila i o vlastní kritické názory, byť mohla být 

ještě odvážnější.  

Hodnocená diplomová práce prokázala autorčinu schopnost seznámit se s prameny právní úpravy, 

nalézt příslušná fakta, tato utřídit, popsat a analyzovat. Práce má relativně komplexní charakter.  

Formální stránka diplomové práce je na kvalitní úrovni, jazyk práce je kultivovaný, má rytmus. 

Autorka uvedla všechny povinné přílohy vyžadované příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě 

kvalifikačních prací. Odborná literatura je citována často a přehledně. Větší pozornost měla být však 

věnována korekturám, i když počty překlepů jsou ještě na únosné úrovni (viz zejména titulní strana 

práce). 

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v Praze jak po 

formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, přičemž se kloním k hodnocení 

stupněm výborně. 

  

V rámci ústní obhajoby by mě zajímal autorčin názor na výsledky konference Rio plus 20 (klady, 

zápory, přínosy), neboť na tento summit v odborné literatuře nejsou dosud jednoznačné pohledy. 
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