
Posudek vedoucí diplomové práce 

Diplomantka: Sandra Sophia Loudová 

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

ochrany klimatu v Indonésii). Práce je přehledně zpracována na 88 stranách v 10 kapitolách 

doplněných o abstrakt a další povinné náležitosti. 

Datum odevzdání práce: květen 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce Ochrany klimatu z hlediska práva je nepochybně tématem 

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

konferenci v Paříži). Individuální výběr tématu práce navíc předběhl svou dobu, když si autorka 

vybrala téma své práce ještě před mediálně známými pralesními požáry v Indonésii v září 2015. Tyto 

otázky tak dále nabývají aktuálnosti v souvislosti se stále 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 na mezinárodní úrovni, byť mnoho z nich 

je cizojazyčných, naopak na národní úrovni diplomantka mohla pracovat pouze s omezeným počtem 

odborné literatury, která navíc byla obtížně dostupná. Z výše uvedených důvodů považuji téma práce 

za poměrně náročné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 88 stran a 10 kapitol doplněných o abstrakt a další 

povinné náležitosti. Autorka v průběhu psaní práce často měnila členění práce tak, aby bylo pokud 

možno přehledné a logické, protože autorka nahlížela na ochranu klimatu z pohledu mezinárodní 

úpravy, která je implementována do indonéské národní úpravy a popisu jednotlivých problémů 

ohrožujících klima a jejich řešení. Jednotlivé otázky se tak ze své povahy prolínají více kapitolami a 

bylo zásadním a ne zcela lehkým úkolem je zařadit. Diplomová práce má v této oblasti přesto jisté 

rezervy (viz například samostatné a velmi krátké kapitoly 2, 3 a 4, které bylo zajisté možné i podřadit 

pod jiné kapitoly). Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň obsahuje sice chyby, drobné překlepy, 

ale je odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Práce obsahuje dostatečné množství poznámek 

pod čarou, což prokazuje schopnost diplomantky pracovat s odbornou literaturou (i cizojazyčnou), byť 

by v některých kapitolách autorka mohla odkazovat na větší množství existující odborné literatury. 

Rozsah práce je odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Po formální stránce proto hodnotím 

práci jako standardní. 

Diplomantka se ve své práci zabývá nejprve úvodem do problematiky změny klimatu (včetně věcného 

vysvětlení problematiky, podstaty skleníkových plynů a globálního oteplování). Samostatnou kapitolu 

potom věnuje historickému exkurzu na mezinárodní úrovni.  Šestá kapitola je věnována vybraným 

otázkám změny klimatu v Indonésii a zdůraznění významu území klimatu pro ochranu celosvětového 

klimatu. Sedmá kapitola je věnována mezinárodním závazkům Indonésie se zaměřením na ochranu 

klimatu. Osmá kapitola je věnována jednotlivým indonéským právním předpisům, které mají vztah 

k ochraně klimatu (odpady, těžba dřevin, ochrana pralesů, palma olejná, atd.). 

Diplomantka si pro svou práci zvolila velmi obtížné téma, a to nejen v důsledku jazykové bariéry a 

nedostupnosti kvalitních odborných informací, ale i pro obtížnost samotného tématu. Autorka tak 

musela nahlížet téma ochrany klimatu nejen skrze právní úpravu směřující přímo k jeho ochraně, ale i 

skrze předpisy související (odpady, těžba dřeva, ochrana pralesa) a i skrze konkrétní problémy 



ohrožující jeho ochranu (rostoucí spotřeba palmového oleje). Diplomová práce proto v některých 

pasážích působí neuspořádaným či nelogickým dojmem, kdy není zřejmé, jak na sebe jednotlivé části 

navazují nebo proč jsou vůbec v práci přítomny. Jisté výhrady lze mít také k poměru právních a 

neprávních částí práce, kdy autorka ve snaze vysvětlit problém se někdy až příliš vzdaluje od 

obvyklého obsahu a metod prací v oboru práva. Tyto nedostatky práce však vyvažuje zaujetí autorky 

pro téma práce a skutečný zájem, se kterým se mu věnovala, byť je otázkou, zda by nebylo 

v možnostech autorky některé z těchto výhrad alespoň částečně napravit. 

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 autorku ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Jaké autorka identifikovala největší výzvy ochrany klimatu v indonéském právu a jeho aplikaci? 

Jaké jsou jejich možné řešení de lege ferenda ? A jaká je role mezinárodního práva a společenství při 

hledání těchto řešení? 

2. Jaké jsou výhody a nevýhody nově systému INDCs z Pařížské dohody?  

V Praze dne 20. 6. 2016 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


