
Posudek vedoucí diplomové práce 

Diplomant: David Vaverka 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Ochrana klimatického systému Země. Práce je přehledně 

zpracována na 87 stranách v 5 kapitolách doplněných o abstrakt a další povinné náležitosti. 

Datum odevzdání práce: červenec 2015 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce Ochrana klimatického systému Země je nepochybně 

tématem vysoce aktuální zejména s ohledem na neustále probíhající vyjednávání v této oblasti 

(například konferenci v Paříži, která se chystá na letošní rok). Tyto otázky pak nabývají aktuálnosti 

v souvislosti se stále se častěji objevujícími se dopady globální klimatické změny, jedná se proto o 

téma nadčasové a aktuální. 

Náročnost tématu: Náročnost tématu je dána zejména složitostí, rozsáhlostí a proměnlivostí právní 

úpravy, kdy s tématem souvisí celá řada právních předpisů na úrovni mezinárodní, unijní i národní.  

Zpracování tématu poskytuje dostatek odborných pramenů, byť mnoho z nich je cizojazyčných. Z 

výše uvedených důvodů považuji téma práce za standardně náročné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 87 stran a 5 kapitol doplněných o abstrakt a další 

povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň 

práce je takřka bezchybná – práce neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je kvalitní a 

bezchybné, atd. Práce obsahuje dostatečné množství poznámek pod čarou, což prokazuje schopnost 

diplomanta pracovat s odbornou literaturou (i cizojazyčnou). Rozsah práce je na diplomovou práci 

mírně nadstandardní. Po formální stránce proto hodnotím pozitivně.  

Diplomant se ve své práci zabývá nejprve úvodem do problematiky změny klimatu (včetně rozdělení 

adaptačních a mitigačních opatření). Dále pak jednotlivé kapitoly dělní na analýzu mezinárodní, unijní 

a národní úpravy ochrany klimatu. Diplomant věnuje samostatnou podkapitolu i připravované 

konferenci v prosinci letošního roku, která se bude konat v Paříži.  

Velkou výhodou diplomové práce je její průřezové zaměření na všechny úrovně úpravy ochrany 

klimatu. Diplomant tak má ve své práci možnost analyzovat vzájemné prolínání se jednotlivých 

institutů. Autor si zaslouží pochvalu za pečlivou práci se zahraniční odbornou literaturou a 

dohledávání mnoha pramenů. Velmi důležitá je skutečnost, že autor neopomíjí ani nejnovější aktuality 

v oblasti a popisuje tak právě probíhající přípravy na konferenci v Paříži, která se bude konat 

v prosinci 2015. 

Autor při zpracování tématu prokázal schopnost celkové orientace v problematice a zpracování 

komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Práce je proto podle mého názoru 

výtečnou analýzou současného právního stavu. Jedinou výtkou k práci by mohl být nedostatek 

vlastních úvah autora.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  



1. Jaký je pozice České republiky pro vyjednávání na Pařížské konferenci? Jak tuto pozici autor 

hodnotí?  

2. Jaké jsou výhody a nevýhody nově připravovaného systému INDCs?  

V Praze dne 16. 9. 2015 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


