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Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant: Markéta Pekařová 
 

Téma a rozsah práce: Právní odpovědnost za znečišťování oceánů  
Předložená diplomová práce má rozsah celkem 75 stran, z toho 67 stran čistého textu. 
Kromě úvodu a závěru je výklad rozdělen do pěti částí. Druhá (první část je úvod) až pátá část 
se postupně věnují právní úpravě ochrany mořského prostředí před znečišťováním z plavidel, 
odpovědnosti za ropné znečištění způsobené havárií plavidla, srovnání mezinárodního a 
amerického režimu z hlediska uznatelných nároků a české právní úpravě odpovědnosti za 
znečištění ropou. Šestá část obsahuje kritické zhodnocení mezinárodního režimu a úvahy de 
lege ferenda. Práci doplňuje seznam použitých zdrojů (poněkud nepřesně označený jako 
„použitá literatura“) a povinné součásti (cizojazyčné shrnutí, abstrakty, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 4. května 2017  
 

Aktuálnost (novost) tématu: Problematiku právní odpovědnosti za znečišťování oceánů 
z plavidel nelze označit za novou ve smyslu její dřívější neexistence. Naopak se jedná o téma, 
kterému je teorií i praxí věnována pozornost již několik desítek let. Novost však lze 
bezpochyby spatřovat ve zpracování tématu formou diplomové práce na PF UK; z důvodu 
geografické polohy České republiky se „mořským“ tématům věnují studenti (stejně jako 
odborná literatura) jen ojediněle. Obdobně se nejedná o téma aktuální ve smyslu jeho 
naléhavosti, nejde však o téma doktrinálně vyčerpané, neboť relevantní právní úprava není 
statická a i do budoucna lze předpokládat její další vývoj. 
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. V ČR mu prakticky není 
věnována pozornost, a to z pochopitelných důvodů ani v rámci výuky na PF UK, autorka tedy 
musela až na výjimky čerpat pouze ze zahraničních zdrojů a téma nastudovat zcela 
samostatně. Na druhou stranu se jedná o téma, které je relativně jasně vymezené, není 
náročné na pochopení a existuje k němu množství zahraniční právní literatury, autorka se 
tedy měla při kritické analýze právní úpravy o co opřít.  
 

Hodnocení práce: Práci hodnotím jako kvalitní, je z ní zřejmý autorčin skutečný zájem o 
pojednávané téma a její snaha jej čtenáři nejen srozumitelným způsobem představit, ale též 
upozornit na nedostatky právní úpravy a představit návrhy de lege ferenda. Z hlediska 
formálního kladně hodnotím grafickou úpravu práce: text je přehledný a autorka vhodně 
pracuje s různými formami zvýraznění (tučné písmo, kurzíva). Formát odkazů na použité 
zdroje, zejména v jejich zkrácené formě, je netradiční, nikoliv však chybný. Autorka používá 
množství zkratek, pro čtenáře by byl tedy přínosný jejich přehledný seznam, který však 
v práci chybí. Autorka též poněkud podcenila závěrečnou korekturu textu, v práci tak zůstala 
řada překlepů a chyb z nepozornosti (viz např. i nedokončená pozn. pod čarou č. 112). 
Přestože je téma z hlediska zpracování formou diplomové práce nové, zvolenou strukturu 
práce je možné označit za tradiční: jednotlivé dílčí aspekty tématu jsou pojednávány ve 
srozumitelném a logickém pořadí, avšak bez snahy o výraznější provázanost a zohlednění 
zjištěných poznatků (ve Francii jsou obdobně strukturovány pracovní verze vědeckých prací, 
neboť se jedná o způsob, který umožňuje nejsnazší orientaci v tématu, jeho vědecký přínos 
je však velmi malý, proto pro finální verzi práce nežádoucí). Obsahově práce přináší 
srozumitelný přehled pojednávané problematiky, v němž nechybí autorčiny kritické úvahy a 
srozumitelné, byť pouze obecné, návrhy de lege ferenda. Za nejzajímavější považuji část 
čtvrtou, věnovanou srovnání mezinárodního a amerického režimu z hlediska uznatelných 
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nároků při náhradě škody. Přestože se spíše než o komparaci jedná o paralelní popis obou 
právních úprav, výklad je informačně hodnotný, a to zejména ve vztahu ke ztrátám na 
životním prostředí. Úvahy obsažené v šesté části věnované kritice mezinárodního režimu a 
možnému vývoji de lege ferenda bylo vzhledem k jejich relativně omezenému rozsahu 
možné zahrnout do závěru práce. Přes uvedené připomínky práci celkově hodnotím jako 
zajímavý a nikoliv zbytečný příspěvek k tématu, kterému není v českém právní prostředí 
prakticky věnována pozornost.  
 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala 
o vyjádření k následujícím tématům: 
 

1. Autorka v práci stručně zmiňuje havárii tankeru Prestige, k níž došlo v roce 2002. Tato 
havárie je zajímavá tím, že k ní, resp. k závažnosti jejích následků, výrazně přispělo 
selhání příslušných úřadů dotčených pobřežních států (Španělska, Francie a 
Portugalska), které z obav ze znečištění svých pobřežních oblastí odmítly žádost 
kapitána o odvlečení poškozeného plavidla do bezpečného přístavu. Mohl se vlastník 
plavidla při řešení odpovědnosti za znečištění způsobené ropou bránit poukazem na 
chování příslušných úřadů a učinil tak?  

2. Na str. 61-62 autorka rozvíjí zajímavou úvahu, že povinné pojištění odpovědnosti 
vlastníka plavidla může mít negativní dopady na jeho chování (tzv. morální hazard). 
Mají státy k dispozici jiné právní nástroje, kterými mohou chování vlastníka plavidla 
v tomto směru ovlivňovat? 

 
 
 
 
 
V Praze dne 29. května 2017  
 
 
 
 
 
 
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 
 
 


