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Posudek oponenta diplomové práce 

Dominik Andreska: „Role Evropské unie v ochraně mořského prostředí“ 
 

Diplomová práce Dominika Andresky na téma „Role Evropské unie v ochraně mořského 

prostředí“ má celkem 116 stran, z toho 97 stran vlastního textu a skládá se z šesti kapitol, 

nečíslovaného úvodu a závěru, seznamu pramenů, seznamu zkratek, obrazové přílohy, česky a 

anglicky psaného resumé, česky a anglicky psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. 

Splňuje tak veškeré požadované formální náležitosti diplomové práce. Byla odevzdána 

6. června 2016. 

Aktuálnost tématu. Ve světovém kontextu je téma znečišťování moří a ochrana mořského 

prostředí, zejména mořské biodiverzity, jednoznačně velmi závažným a aktuálním tématem. 

Role EU je v rámci ochrany moří resp. mořského prostředí velmi významná. V kontextu 

česky psané odborné právnické literatury přitom není této problematice věnováno příliš 

pozornosti a v kontextu témat diplomových prací se jedná o ojedinělé téma. Z těchto důvodu 

je třeba jednoznačně výběr tématu ocenit. 

Náročnost tématu. Zvolené téma považuji za náročné z několika důvodů. Předně se jedná 

o velmi široké téma z oblasti unijního i mezinárodního práva, které vyžaduje znalost velkého 

okruhu pramenů. Dále se jedná o téma, kterému není v české odborné literatuře věnováno 

příliš pozornosti, a proto diplomant nutně musel při jeho pracování čerpat převážně z 

cizojazyčných pramenů.  

Hodnocení práce. Posuzovanou diplomovanou práci považuji za nadstandartní. Zpracovává 

rozsáhlou materii a to velmi uceleným způsobem s logickým uspořádáním. Práce se věnuje 

jak zakotvení ochrany mořského prostředí do unijního práva, tak roli EU při ochraně moří 

jako mezinárodní instituci, která působí na poli mezinárodního práva. Pozornost je věnována 

jak obecně ochraně mořského prostředí, tak specifickým způsobům znečišťování 

(znečišťování moří z plavidel a z pevninských zdrojů). V poslední kapitole se věnuje 

aktuálnímu vývoji ochrany mořského prostředí v EU.   

Ocenit je nutné celkový způsob zpracování práce, které zcela odpovídá kritériím vědecké 

práce. Diplomant čerpá z rozsáhlého množství převážně cizojazyčných pramenů, způsob 

práce s literaturou je přitom bezchybný a na vysoké úrovni. S ohledem na rozsáhlost tématu a 

malou oporu v česky psané literatuře bych považovala za přínosný i kompilační a popisný 

způsob zpracování tématu, nicméně diplomant dodržuje všechny zásady vědeckého způsobu 

zpracování a na popis se neomezuje, vyslovuje své názory a prokazuje schopnost kritického a 

tvůrčího způsobu zpracování.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci 

Dominika Andresky jako výbornou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomant odpověděl na tyto 

otázky: 

1. V závěru práce uvádíte, že EU je schopna pozitivně ovlivnit i standardy organizací, 

kterých není členkou. Konkretizujte tento závěr. 

2. Jak jsou některé z povinností plynoucí z unijních pramenů na ochranu mořského 

prostředí promítnuty do českého právního řádu? Charakterizujte faktickou možnost 

vnitrozemských států přispět k ochraně moří.   

 

 V Praze 20. června 2016    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


