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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
      Téma, které si autorka zvolila, není zcela nové, právu na příznivé životní prostředí je věnován 

poměrně velký prostor v odborné literatuře (viz v poslední době např. triptych JUDr. Hany 

Müllerové, Ph.D.) a nevyhýbají se mu v rámci kvalifikačních prací ani studenti PF UK. Zvolené 

téma lze však i s ohledem na vývoj judikatury stále považovat za aktuální. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 
     Zvolené téma považuji za spíše náročné. Jeho kvalitní zpracování vyžaduje nejen schopnost 

kritického právního myšlení (byť samotný vztah mezi lidskými právy a stavem životního prostředí 

je zřejmý, otázka vhodnosti zakotvení samostatného práva napříznivé životní prostředí není 

zdaleka tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát), ale též dovednost práce se zdroji.  

Na druhé straně již byla teoretická východiska tématu několikrát zpracována a lze se tak opřít o 

příslušnou odbornou literaturu. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

     Práce je zpracována na 91 stranách z toho 75 stran vlastního textu ve 4 kapitolách doplněných 

o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. Diplomantka se ve své práci zabývá v 

samostatných kapitolách několika základními okruhy otázek spojených s právem na příznivé 

životní prostředí. V první kapitole se věnuje vymezení základních pojmů, jako jsou životní 

prostředí, jeho ochrana a princip nejvyšší hodnoty. Následující kapitola popisuje mezinárodně 

právní aspekty dané problematiky, zejména v kontextu tradiční ochrany lidských práv. V rámci 

třetí kapitoly se autorka zaměřuje na právní úpravu v celoevropském a unijním kontextu, zejména 

pak s ohledem na Evrospkou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a na Aarhuskou 

úmluvu. Konečně v poslední a stěžejní kapitole se diplomantka věnuje právu na příznivé životní 

prostředí ve vnitrostáním kontextu včetně obsahu tohoto práva a subjektům, které se jej mohou 

dovolat.  

 

4.     Vyjádření k práci 

 

     Diplomantka při zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace v problematice a 

zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Z textu práce je 

nepochybné, že autorka je velmi dobře obeznámena s danou problematikou a je schopna své 

poznatky popsat a interpretovat. Členění práce je přehledné, téměř bez překlepů či pravopisných 

chyb. Autorka rovněž prokazuje velmi dobrou (nadstandartní) schopnost práce s odbornou 

literaturou včetně cizojazyčných zdrojů. Po formální stránce proto hodnotím práci jako výbornou. 

 



  

     K obsahové stránce práce rovněž nemám zásadnějších výhrad. Kladně hodnotím zejména snahu 

o komplexní přístup a zpracování dané problematiky ve všech jejich aspektech. Ocenit si zaslouží 

výborná práce s judikaturou. V práci nechybí ani vlastní názory diplomantky, byť je škoda, že 

autorka poněkud rezignovala na jeden z v úvodu deklarovaných cílů své práce, tj. navrhnout 

možné směry vývoje práva na příznívé životní prostředí. Po obsahové stránce přesto hodnotím 

práci rovněž jako výbornou. 

 

     Autorkou definovaným cílem práce bylo přiblížit podoby práva na příznivé životní prostředí 

v mezinárodním právu včetně historického vývoje a dále pak představit podobu zakotvení práva 

na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním právu včetně vlivu mezinárodních úmluv na jeho 

interpretaci, toto kriticky zhodnotit a navrhnout směry dalšího vývoje v této oblasti. Tento cíl byl 

v zásadě splněn. 

 

5.      Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Splněn 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Výborně 

Logická stavba práce Výborně 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Výborně 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Výborně 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Výborně 

Jazyková a stylistická úroveň Výborně 

 

6.       Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

     V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka věnovala následujícím otázkám: 

 

1. Shrnutí výhod a nevýhod samostatného práva na příznivé životní prostředí. 

 
2. Blíže k možnosti zavedení institutu veřejné žaloby (actio popularis) na ochranu životního 

prostředí do české právní úpravy (autorka velmi stručně zmiňuje na str. 62 a v závěru). 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

 

V Ostravě dne 19.03.2021 
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