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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Diplomová práce Jakuba Ledla se zabývá tématem, které je důležité a zajímavé hned 

z několika důvodů. Nejde přitom zdaleka pouze o ochranu životního prostředí, jakkoli je 

právě tato otázka hlavním předmětu zájmu diplomanta. Na příkladu Antarktidy se dá 

dokumentovat míra ochoty, s níž jsou členové mezinárodního společenství spolupracovat na 

projektu, který je v zájmu celého lidstva. Kromě toho příklad Antarktidy testuje, jak může 

vypadat spolupráce v jiných prostorech, která si nemohou přisvojit jednotlivé státy a které se 

tak stávají společným dědictvím lidstva nebo jsou považovány za res communis omnium a jak 

může vypadat společná správa takových mezinárodních prostorů. Na příkladu Antarktidy je 

vidět, že jak společná správa funguje a co je potřeba k tomu, aby byla efektivní. Zvolené téma 

nemá pouze ryze mezinárodněprávní konotace, zabíhá rovněž do sféry vnitrostátního práva a 

dotýká se i otázek osobní výsosti a implementací mezinárodněprávních závazků tak, aby 

mohla být státy osobní výsost vykonávána efektivně. 

 

2. Struktura a obsah práce 

Cílem diplomové práce je snaha o shrnutí právního režimu Antarktidy, jeho vývoj a 

fungování. Důtaz je kladen zejména na úpravu ochrany životního prostředí v antarktické 

oblasti, to však neznamená, že by se předkladatel práce mohl vyhnout i některým základním 

konceptům a definicím. Práce je proto zracována mnohem komplexněji, aby případný čtenář 

získal informaci v celkovém kontextu a mohl se tak snáze orientovat v otázkách, které tvoří 

jádro práce. 

Diplomová práce je rozdělena do 7 části a kromě obligátního úvodu a závěru ji tvoří obecná 

informace o tom, co je to Antarktida, jaké jsou v ní přírodní podmínky, jaká se zde vyskytuje 

flóra a fauna a čtenář se může seznámit s historií jejího objevování, stejně jako se závody o 



dobytí jižního pólu. Už na této úvodní části je poznat zaujetí diplomanta zpracovávaným 

tématem a dalo by se dokonce s jistou nadsázkou tvrdit, že je z ní patrné, že si autor téma 

skutečně zamiloval. Další část (kapitola 3) velmi stručně popisuje otázku územních nároků, 

škoda, že tomuto tématu není věnován přece jen poněkud větší prostor, ale lze pochopit, že 

standardní diplomová práce má předepsaný formát a diplomant se primárně zabývá ochranou 

životního prostředí. Za takové situace mohla být tato samostatně označená kapitola zahrnuta 

jako součást následující kapitoly, která pojednává o smlouvě o Antarktidě, včetně otázky 

zmrazení územních nároků. S ohledem na rozsah a obsah třetí kapitoly by to pravděpodobně 

dávalo větší smysl. Klíčovými částmi práce jsou pak následující dvě kapitoly. Kapitola pátá 

pojednává o smluvní úpravě antarktického režimu, který vytvořil Antarktický smluvní systém. 

Právě tato část pojednává o tom, jak lze nastavit efektivní způsob spolupráce při správě 

mezinárodních prostorů, jak je koncipována otázka výkonu pravomoci, jak se řeší případné 

spory, jak je koncipována mezinárodněprávní odpovědnost a jaké je institucionální zakotvení 

celého aranžmá. Jádrem práce však je kapitola šestá, v níž se autor věnuje již výlučně ochraně 

životního prostředí Antarktidy. V této kapitole podává přehled snad všech představitelných 

aspektů a oblastí mezinárodněprávního zakotvení ochrany životního prostředí v Antarktidě a 

na závěr se věnuje otázce zvláštní ochraně a správě v Antarktidě. 

 

3. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo důkladnou analýzu příslušné mezinárodněprávní úpravy. Při 

zpracování práce autor prokázal, že se podrobně seznámil s relevantními informačními zdroji, 

které dokázal popsat analyzovat a přehledně syntetizovat ve srozumitelných závěrech.  

 

3. Hodnocení práce: 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autor se drží zvolené struktury, jazykový styl a 

formální úroveň jsou na slušné úrovni, která zcela odpovídá požadavkům kladeným na 

obdobný typ prací. Při zpracování vycházel diplomant z poměrně značného množství 

primárních a sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci lze považovat za slušně 

zpracovanou. Jediné, co práci chybí, je představení vědeckých metod zpracování, ze samotné 

práce to však vyplývá a nelze to považovat za zásadní nedostatek. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 



 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována velmi solidně. 

Žádné zvláštní připomínky k ní nelze mít, s ohledem na doporučený rozsah diplomových 

prací postihuje to, co mohlo být rozumně od diplomové práce očekáváno. 

 

K obhajobě bych rád požádal zodpovězení otázky, jaké jsou dle názoru autora práce hlavní 

nedostatky stávající mezinárodněprávní regulace ochrany životního prostředí Antarktidy a 

dále bych požádal, aby se diplomant zamyslel nad budoucností územních nároků. Je otázkou, 

zda tyto nároky budou zmrazeny i nadále nebo zda „rozmrznou“ v důsledku globálního 

oteplení, eventuálně, zda je lze již považovat za neaktuální. V úvodu posudku jsem napsal, že 

Antarktida by snad mohla být v režimu common heritage of mankind nebo že by mohla být 

považována za něco, co připomíná res communis omnium. Souhlasí autor práce s takovým 

tvrzením? V případě, že s touto tezí nesouhlasí, jaké argumenty může snést, aby tuto tezi 

vyvrátil. 

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím velmi kladně, doporučuji ji proto k ústní 

obhajobě. 

 

V Praze dne 15. ledna 2018 

 

 

 

Vladimír Balaš 


