
 

Posudek oponenta diplomové práce: 

„Enviromentální migrace a právní instrumenty jejího předcházení v České 

republice“ 

(Alena Chaloupková) 

 
Diplomová práce Aleny Chaloupkové na téma „Enviromentální migrace a právní instrumenty 

jejího předcházení v České republice“ má celkem 113 stran, z toho 82 stran vlastního textu, a 

skládá se z osmi dále členěných částí včetně úvodu a závěru, dále pak ze seznamu použitých 

zkratek, seznamu pramenů, shrnutí, česky i anglicky psaného abstraktu s uvedením seznamu 

klíčových slov a 10 příloh. Práce splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci. 

Byla odevzdána  . června 2017.  

 

Aktuálnost tématu. Téma práce hodnotím jako velmi aktuální reagující na současné globální 

problémy. Jedná se o téma, kterému v České republice není věnováno mnoho pozornosti, 

proto oceňuji a považuji za aktuální zvolený přístup ke zpracování tématu environmentální 

migrace v podmínkách ČR.  

 

Náročnost tématu. Téma práce hodnotím jako náročné. Náročnost je dána především 

ojedinělostí zvoleného tématu a dále nezbytnou znalostí jeho věcných, politologických a 

sociologických aspektů. Byť je téma práce zaměřeno na právní nástroje předcházení 

environmentální migraci v ČR vyžaduje též znalost mezinárodních souvislostí resp. aspektů 

tématu. K náročnosti dále přispívá nutnost v širší míře vycházet z cizojazyčných pramenů.  

   

Hodnocení práce. Diplomová práce zpracovává téma velmi aktuálně,  komplexně a poměrně 

detailně. Posuzovaná práce je uspořádána do osmi vzájemně propojených kapitol včetně 

úvodu a závěru, ve kterém autorka vymezuje cíl práce – vymezit pojem environmentální 

migrace, analyzovat její příčiny relevantní v podmínkách ČR a preventivní a adaptační právní 

nástroje. V jednotlivých kapitolách se autorka věnuje nejprve vymezení pojmu 

environmentální migrace a kategorizaci environmentálních  migrantů. Jedná se o převážně 

popisnou kapitolu, autorka však vhodně používá kompilační metodu a pracuje s celou řadou 

relevantních pramenů. Drobnou připomínkou mám k pojmenování subkapitol, které se 

zabývají různými přístupy ke kategorizaci environmentálních migrantů podle jednotlivých 

autorů („např. 2.3.1. Robert Stojanov“). Třetí kapitola je věnována možným příčinám 

environmentální migrace v ČR, následně se pak v kapitolách 4 – 7 zabývá jednotlivými 

příčinami environmentální migrace v ČR (změna klimatu, rozvojové projekty a vyvlastnění, 

průmyslové havárie a znečištění, ochrana obyvatelstva) a analyzuje z hlediska jednotlivých 

příčin relevantní preventivní případně též adaptační právní nástroje. Tyto kapitoly jsou 

z hlediska tématu práce stěžejními. Určitým problémem práce je šíře záběru, která pak 

neumožňuje věnovat se jednotlivým nástrojům prevence environmentální migrace do 

hloubky.  Jednotlivé kapitoly obsahují dílčí zhodnocení, ze kterých pak čerpá závěr práce. 

Téma práce je zpracováno velmi detailně a poctivě. Kladně hodnotím komplexnost a tím i šíři 

zpracované materie, na stranu druhou formát diplomové práce pak neumožňuje zvolené téma 

zpracovat ve všech jeho aspektech do hloubky. Byť některé pasáže jsou poměrně popisné a 

značný prostor je věnovaného věcným, politologickým a ekonomických souvislostem tématu, 

což je dáno výběrem tématu, jako celek posuzovaná práce představuje výtečnou analýzu 

příčin a nástrojů (převážně právních) environmentální migrace v podmínkách ČR.  



Práce dosahuje výborné úrovně též po stránce jazykové a grafické. Pracuje s odpovídajícím 

okruhem pramenů včetně cizojazyčných, opominuta není ani soudní judikatura 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace Diplomovou práci Aleny Chaloupkové 

hodnotím jako výbornou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila k 

následujícím otázce:  

Věnujete se právním nástrojům ochrany obyvatelstva před suchem a povodněmi, zaměřte se:   

 na podmínky umisťování staveb v záplavových územích, 

 na nástroje ochrany před suchem ve vodním zákoně a v Národním akčním plánu adaptace 

na změnu klimatu. 

 

 

 

 

V Praze dne 21. června 2017     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


