
Posudek oponenta diplomové práce: 
David Vaverka: „Ochrana klimatického systému Země“ 

 
Diplomová práce Davida Vaverky na téma „Ochrana klimatického systému Země“ má celkem 116 

stran, z 87 stran vlastního textu a skládá se vedle nečíslované předmluvy a úvodu z pěti kapitol včetně 
závěru, seznamu zkratek, seznamu pramenů, šesti příloh, anglicky psaného resumé, česky a anglicky 
psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. Splňuje tak veškeré požadované formální náležitosti. 
Byla odevzdána 1. září 2015. 

 
Aktuálnost tématu. Právní úprava ochrany klimatického systému Země je zcela jistě tématem 

velmi aktuálním a v globálním měřítku velmi diskutovaným. Již několik let probíhají jednání 
smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně klimatu se snahou docílit uzavření nové dohody ( 
„Pařížské úmluvy“) a pozornost je směřována k letošní konferenci smluvních stran, která proběhne 
v Paříži. Práce tuto aktuálnost reflektuje.  

 
Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, je dosti náročná. Pro téma je stěžejní 

mezinárodní úprava a je tedy třeba pracovat především s mezinárodními prameny a s cizojazyčnou 
literaturou. Nelze však opominout ani unijní a vnitrostátní úroveň. Jedná se přitom o dosti 
komplikovanou materii, která předpokládá též velmi dobrou znalost věcných aspektů problematiky 
ochrany klimatu. 

 
Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce je velmi dobře systematicky uspořádána a 

zpracovává téma komplexně. Pozornost se správně soustředí na mezinárodní právní úpravu. Stranou 
pozornosti nezůstává ani unijní a vnitrostátní právní úprava. Práce se nejprve věnuje problematice 
klimatu Země z věcného hlediska a vysvětluje podstatu opatření proti klimatickým změnám. Po té se 
zabývá vývojem mezinárodní právní úpravy, především Rámcovou úmluvou o ochraně klimatu a 
Kjótským protokolem. V další části se autor věnuje aktuálnímu vývoji a stavem po skončení prvního 
obchodovacího období Kjótského protokolu a výsledkům resp. závěrům jednotlivých konferencí 
smluvních stran včetně aktuálně připravované konference v Paříži. Další dvě již stručnější kapitoly se 
zabývají právní úpravou v EU a v ČR. V části věnované právní úpravě v ČR však mohlo být věnováno 
více prostoru obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (zákon č. 383/2012 Sb.), byť 
je pravdou, že autor věnuje problematice obchodování s povolenkami prostor především v rámci unijní 
úpravy, kterou ČR tímto zákonem transponuje. 

Celkově práce podává komplexní přehled o zvoleném tématu. Převažuje však kompilační resp. 
popisný charakter práce. Autorovy názory jsou nastíněny především v závěru práce, kde je naznačen 
též možný vývoj de lege ferenda jak na úrovni mezinárodní, tak unijní a vnitrostátní. Závěr práce je 
tak poměrně zdařilým zhodnocením stavu a vývoje právní úpravy v oblasti ochrany klimatu. 
Diplomant prokázal velmi dobrou znalost tématu a je znát, že ho téma práce zajímá. Práce s literaturou 
je na standardní úrovni. Oceňuji práci s cizojazyčnými prameny, které je vzhledem k tématu práce 
velmi důležitá. K jazykové, stylistické a grafické stránce práce nemám připomínky, práce je 
zpracována na standardní úrovni.  

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

Vaverky jako velmi dobrou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomant odpověděl na tyto otázky: 
1) Zhodnoťte východiska připravované konference smluvních stran v Paříži. Zhodnoťte 

pozici ČR a EU? 
2) Jakého cíle se podle Vašeho názoru dá dosáhnout v rámci konference v Paříži. Pokuste 

se stručně nastínit cíle jednotlivých důležitých skupin států (např. USA, Čína, tzv. 
„rozvojové“ země a EU) a porovnat je.  

 
 

 
V Praze dne 17. září 2015     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


