
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Sandra Sophia Loudová  

Téma a rozsah práce: Ochrana klimatu z hlediska práva (vybrané právní otázky ochrany 

klimatu v Indonésii)  

Práce je zpracována v rozsahu 83 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr, do deseti kapitol. 

Práce obsahuje řadu příloh, včetně fotografické dokumentace, které vhodně doplňují samotný 

text. Práce splňuje všechny předepsané formální požadavky a obsahuje předepsané součásti. 

Datum odevzdání práce: květen 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je aktuální zejména s ohledem na vývoj 

mezinárodní právní úpravy a s ohledem na aktuální problémy využívání přírodních zdrojů 

v Indonésii, které s mezinárodními závazky velice úzce souvisí.  

Náročnost tématu: Téma považuji za poměrně náročné, především z důvodu velmi omezené 

dostupnosti odborných pramenů k problematice vnitrostátní právní úpravy v Indonésii.  

Hodnocení práce: Předložená práce je zpracována na velmi specifické a individuální téma. 

Nesporným pozitivem práce je, že v případě indonéské právní úpravy přináší pro českou 

odbornou literaturu v podstatně neznámé poznatky a představuje přístup k problematice 

klimatických změn z pohledu státu, jehož situace se od evropské, respektive české zkušenosti 

významně liší. Na druhé straně práce je primárně pojata jako přehled právní úpravy a vybraných 

věcných problémů, aniž se autorka pouští do hlubšího rozboru zkoumané materie.  

Po obsahové stránce lze v práci identifikovat tři základní okruhy témat. První zahrnuje popis 

klimatického systému, mechanismů jeho ovlivňování člověkem a důsledky tohoto působení 

(kapitoly 1. až 4.). Domnívám se, že se jedná o materii, jejíž zařazení do práce je v dané podobě  v 

podstatě nadbytečné, neboť se opakují poměrně známá fakta. Vzhledem k zaměření práce na 

Indonésii bych v rámci věcného úvodu spíše očekával fakta vážící se k této zemi, byť autorka 

indonéská specifika postihuje v následujících kapitolách (kapitola 6. an.). 

Druhým tematickým celkem je vývoj mezinárodní právní úpravy, jehož popis je obsažen v 5. 

kapitole. Stejně jako u předcházející části lze konstatovat, že se jedná o souhrn faktů mnohokrát 

publikovaných (s výjimkou závěrů pařížské konference) bez uvedení konkrétních vazeb na zemi 

autorčina zájmu. I v tomto případě lze namítnout, že tyto vazby lze nalézt v dalších kapitolách 

práce. Otázkou ale je, zda obecný úvod do problematiky má pokrývat 30 stran textu. V případě 

diplomové práce zcela jistě ne.   

Jádrem práce jsou kapitoly 6. až 10., ve kterých autorka postupně představuje relevantní 

indonéskou právní úpravu vážící jednak bezprostředně na dokumenty mezinárodního práva        

a dále pak upravující ochranu dílčích částí životního prostředí s relevancí pro oblast 

klimatických změn. Způsob zpracování této části práce však není vůbec ideální. Autorka 

představuje jednotlivé úseky, respektive relevantní právní úpravu poměrně stručně s tím, že jí 

zvolené formulace vedou často k mnoha otázkám či pochybnostem. Například na str. 47 uvádí, 

že NAP je právně nezávazný, ale stává se součástí územně plánovacích dokumentů. Jaká je tedy 

povaha těchto územně plánovacích dokumentů? Musí být obsah NAP do těchto dokumentů 

převzat? Na str. 54 a 55 v souvislosti se zákonem o odpadech konstatuje, že zákon „apeluje“, 

„nabádá“ apod. Co to fakticky znamená? Na str. 65 v souvislosti se zřizováním rezervací 

k dosažení Aichi cílů uvádí, že jejich ochrana „záleží na pravidlech jednotlivých rezervací a na 

aktivní činnosti rangerů“, aniž by opět vysvětlila, o jaká pravidla se jedná, jaká je jejich povaha, 



kdo je vytváří apod. Stejně tak nelze v odborné práci akceptovat formulace či údaje, které nelze 

opřít o ověřitelné zdroje (např. str. 75 uprostřed – finanční náhrada, konkurenceschopnost), byť 

vypadají velice pravděpodobně. 

   

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: I přes výše uvedené výhrady doporučuji 

diplomovou práci Sandry Sophie Loudové k ústní obhajobě s návrhem hodnocení dobře. V jejím 

rámci by se měla vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Jakou podobu by měla mít komplexní právní úprava ochrany klimatu, jejíž absenci 

autorka v práci zmiňuje (např. na str. 85)?  

2. Vysvětlete význam textu v posledním odstavci závěru práce. 

 

     

 

V Praze dne 21. června 2016       JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         oponent d.p.  


