Posudek oponenta diplomové práce
Martina Vítková
Právo na informace o životním prostředí a přístup k právní ochraně v otázkách
životního prostředí v Irské a České republice
Práce je zpracována v rozsahu 75 stran textu, rozděleného do tří základních částí. Text
práce doplňují všechny předepsané přílohy. Po formální stránce práci hodnotím jako
velmi pečlivě zpracovanou a nemám k ní v tomto směru žádné výhrady.
Datum odevzdání práce: srpen 2012
Aktuálnost tématu: Zvolené téma považuji za velmi aktuální, a to zejména ve vztahu
k právní ochraně. Stávající právní úpravu rozhodně nelze považovat za ideální.
Problémy přetrvávají jak v oblasti plnění požadavků evropského a mezinárodního
práva, tak v oblasti aplikační praxe. K problémům lze dále přičíst snahy o legislativní
změny, motivované často snahou o omezení již existujících práv.
Náročnost tématu: Vzhledem k tomu, že autorka jako metodu pro zpracování práce
zvolila srovnání právních úprav dvou zemí, musím téma hodnotit jako poměrně
obtížené. Autorka se musela vypořádat jak se základní mezinárodní a evropskou
úpravou, tak se dvěma principielně odlišnými právními řády.
Hodnocení práce:
Předložená práce poskytuje uspokojivý přehled o způsobu provedení závazků
plynoucích z prvního a třetího pilíře Aarhuské úmluvy v České republice a Irské
republice. Autorka postihla všechny klíčové prvky obou oblastí právní úpravy.
Srovnávací přístup ji umožnil nejen upozornit na nedostatky jednotlivých úprav, ale
nabízí i zajímavý úhel pohledu na řešení jednotlivých otázek v dotčených státech.
Oceňuji práci s obsáhlou judikaturou.
Na druhé straně si lze představit mnohem podrobnější analýzu zkoumané materie. Jistá
popisnost práce pramení z rozsahu tématu. Osobně bych dal přednost volbě mezi
prvním a třetím pilířem, z nichž každý poskytuje dostatek materie pro zpracování
diplomové práce.
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Martiny Vítkové
doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře.
Otázky k obhajobě:
1. Na základě jaké právní úpravy, mimo zákon č. 123/1998 Sb., se lze v ČR domáhat
přístupu k informacím o životním prostředí, a to jak z pozice člena široké veřejnosti, tak
z pozice určitého specifického subjektu?
2. Zda a v čem se liší, dle irského práva, postavení jednotlivce a organizované veřejnosti
(NGO) coby dotčené veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy v zakotvení jejich práva na
soudní ochranu, potažmo účastenství na rozhodování ve věcech životního prostředí?
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