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Předložená práce byla primárně zpracována a úspěšně obhájena na katedře práva životního
prostředí PF UK jako práce diplomová a následně byla předložena k uznání jako práce rigorózní. Již
v posudcích diplomové práce bylo konstatováno, že se jedná o nadstandardní zpracování tématu
z pohledu požadavků na diplomové práce a práce svými parametry odpovídá práci rigorózní. Podle
čl. III odst. 5 rigorózního řádu PF UK má rigorózní práce „prokázat autorovu schopnost k samostatné
tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané problematiky. Minimální rozsah vlastního textu
rigorózní práce činí 100 stran (1 strana má 1.800 znaků)“. Formální kritérium přeložená práce
bezpečně splňuje, neboť samotný text práce je zpracován v rozsahu cca 120 stran.
Problematice ochrany kytovců v mezinárodním právu se česká odborná literatura věnuje pouze
zřídka a okrajově. Při zpracování tématu tak autorka musela vycházet převážně ze zahraničních
zdrojů a z předloženého seznamu použité literatury je zjevný její značný rozsah, naprosto
odpovídající potřebám zpracování tématu na úrovni rigorózní práce.
Samotné téma je rozčleněno do čtyř základních částí. První kapitola obsahuje věcný a právní úvod do
problematiky. Úvodní kapitola tak nabízí základní vhled do systému relevantní právní úpravy,
jejímuž rozboru se autorka v navazujících částech věnuje. Vzhledem k rozsahu této materie lze i
samotnou systematizaci vnímat jako základní autorský přínos k naplnění cílů práce, byť zde bylo
možné vycházet z dostupných zdrojů.
V klíčových částech práce (kapitoly 2. až 4.) autorka postupně analyzuje jednotlivé oblasti právní
úpravy, které přímo či nepřímo zajišťují ochranu kytovců. Pozornost je nejprve věnována právní
úpravě velrybářství, jako základní oblasti, respektive činnosti, která má klíčový vliv na jejich
zachování. Následně se autorka zaměřila na možnosti druhové ochrany kytovců a konečně na
ochranu ekosystémů, jejichž jsou součástí. Ke zpracování dílčích kapitol nemám výhrady. Autorka se
v jejich rámci systematicky vypořádala jak se základní, tedy globální úrovní právní úpravy, tak se
specifickými, zejména regionálními či jinak limitovanými úpravami. Z textu práce je patrné, že je
autorka s obsahem zkoumané právní materie velmi dobře obeznámena a ani zdaleka se neomezuje
pouze na její popis. Součástí rozboru je identifikace a analýza problémů právní úpravy včetně diskuse
možných řešení zjištěných nedostatků. Posledně uvedené pak podtrhuje závěr práce, ve kterém
autorka na deseti stranách shrnuje vlastní poznatky a nikoliv, jak bývá často charakteristické pro
diplomové práce, obsah práce.
Celkově hodnotím práci Mgr. Renaty Milcové Ochrana kytovců v mezinárodním právu jako
odpovídající požadavkům kladeným na rigorózní práci a doporučuji ji proto k obhajobě. V jejím
rámci nechť zhodnotí nakolik aktuální japonský program NEWREP-A naplňuje podmínky lovu pro
vědecké účely ve smyslu ustanovení ICRW.
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