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Předložená práce o celkovém rozsahu 166 stran, se šesti přílohami,  byla odevzdána v červnu 

2013 a její formální a obsahová úroveň byla posouzená podle požadavků kladených na 

diplomové práce. 

Téma a obsah práce jsou zaměřeny na principy ochrany životního prostředí a na některé, 

převážně právně normativní a interpretační aspekty celkové ochrany životního prostředí. Jde o 

tématiku z teoretického i praktického hlediska významnou a živou (též z hlediska ne zcela 

jednotných  názorů na formulaci a obsah některých principů), která je diplomantkou 

zvoleným způsobem zpracování materie i dosti náročná. 

Text práce je rozdělen vedle úvodu a závěru  do sedmi hlavních bodů. V prvých třech je 

obsažen nezbytný úvod do problematiky (metodologie, principy v právu a v právu životního 

prostředí a navíc i informace o mezinárodních a unijních aspektech práva životního prostředí), 

které  svým malým rozsahem mohly tvořit spíš bod jeden (proporčně k dalším). Těžiště práce 

spatřuji v bodech 4 a 5, v nichž se diplomantka zabývá vybranými principy ochrany životního 

prostředí a jejich úpravou v České republice. Pokud by do těchto bodu a do v nich uvedených 

principů zahrnula též materii bodu 7, šlo by o ucelenější, přehlednější a vnitřně lépe 

provázanější výklad dané materie. Ve zvoleném systému se totiž tytéž principy opakují ve 

čtyřech různých podobách (navíc i v rakouské úpravě). 

Obsah práce je zaměřen na vybraných 7 principů ochrany, které diplomantka charakterizuje, 

rozebírá, vysvětluje a dokumentuje jejich uplatňování v evropské unijní a české judikatuře. 

Na základě důkladného obeznámení se s danou problematikou, čerpanou z  poměrně široké 

báze pramenů, podává diplomantka ucelený, srozumitelný a po obsahové i formální stránce 

(včetně stylistické úrovně) hodnotný výklad, s řadou zajímavých a podnětných myšlenek. To 

se týká např. námětu na budoucí podobu zákona o životním prostředí (str.142) nebo na 

interpretaci principů ochrany v aplikační praxi (str.132,133) a d., zejména myšlenek 

vyslovených v závěru práce.  

  Svým obsahem, ale též nadlimitním rozsahem, překračuje práce požadavky kladené na 

diplomové práce. Tím se v ní objevují i poněkud nadbytečné pasáže, bez potřebného 

provázání s vlastní tématikou (např.bod 3, body 5.1 a 5.2).  

 

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce  jde o práci  výbornou  a jako takovou ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

Při  obhajobě by  měla diplomantka zaujmout stanovisko k otázce 

 

1) uplatňování práva na příznivé životní prostředí za pomocí jí vybraných principů 

ochrany a k otázce 

2) potřeby vzájemné provázanosti principů ochrany.  

 

 

 

V Praze dne  17. 6. 2013                                                      Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 
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