
Posudek oponenta diplomové práce: 
Michaela Ligdová: „Právo na příznivé životní prostředí podle článku 35 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod“ 
 

Diplomová práce Michaely Ligdové na téma „Právo na příznivé životní prostředí podle 
článku 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod“ má celkem 71 stran, z toho 58 stran 
vlastního textu. Skládá se z pěti kapitol (včetně úvodu a závěru), seznamu pramenů, česky a 
anglicky psaného abstraktu s uvedením klíčových slov a anglicky psaného resumé. Byla 
odevzdána 31. května 2013. 

 
Aktuálnost tématu. Problematika základních lidských práv, zejména základních lidských 

práv tzv. 3. a 4. generace, kam patří též právo na příznivé životní prostředí řazeno, je 
nepochybně aktuální, neboť se jedná o nejnovější generaci lidských práv, jejichž ústavní 
zakotvení i způsob ochrany je v jednotlivých státech značně odlišný a prozatím neustálený. 
Téma přináší řadu praktických i teoretických problémů, neboť otevřené je již samotné 
vymezení obsahu práva na příznivé životní prostředí.  

  
Náročnost tématu. Téma práce hodnotím jako spíše obtížné, neboť klade nároky na 

znalost širšího okruhu právních pramenů vnitrostátních, unijních i mezinárodních týkajících 
především ústavního práva a práva životního prostředí včetně poměrně rozsáhlé soudní 
judikatury. Na druhou stranu zpracování tématu poskytuje oporu značné množství literatury, 
kterou však autorka reflektuje pouze částečně. Diplomantka se zaměřuje na vnitrostátní 
zakotvení práva na příznivé životní prostředí zejména v kontextu judikatury Ústavní soudu a 
Nejvyššího správního soudu, přičemž se soustředí se na problémové otázky.  

 
Hodnocení práce. Diplomová práce se ve třech logicky na sebe navazujících kapitolách 

(práce má celkem 5 kapitol, číslovaný je však též úvod a závěr práce, 2 – 4 kapitola se věnují 
východiskům právní ochrany životního prostředí, obsahu práva na příznivé životní prostředí a 
jeho soudní ochraně) věnuje užšímu okruhu otázek souvisejících s tématem práce, výběr je 
však velmi zdařilý a soustředí se na podstatu tématu. Zpracování tématu lze hodnotit jako 
velmi osobité a tvůrčí. Poměrně málo pozornosti je věnováno mezinárodnímu zakotvení a 
vymezení práva na příznivé životní prostředí, stejně tak jako teoretickým a doktrinálním 
otázkám. Z tohoto hlediska mám určité výhrady též k výběru literatury, která zachycuje spíše 
užší okruh pramenů souvisejících s tématem. Na druhou stranu tento přístup umožňuje 
autorce soustředit se na užší okruh otázek, v jejím případě především soudní ochranu práva na 
příznivé životní prostředí a dále na reflexi práva na příznivé životní prostředí a jeho soudní 
ochranu v judikatuře Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Po úvodu a 
stručné druhé kapitole věnované východiskům právní úpravy ochrany životního prostředí a 
zakotvení práva na příznivé životní prostředí se ve třetí kapitole se autorka věnuje vymezení 
obsahu tohoto práva (pojmům životní prostředí a “příznivé“) a dále se věnuje jeho nositelům. 
Daří se jí výborně upozornit na klíčové problémy a využívá k tomu velmi vhodně soudní 
judikaturu i odbornou literaturu. Určitou výhradu mám k zařazení subkapitoly 3.4. 
(„Nedostatky v implementaci Aarhuské úmluvy do českého právního řádu“). Obsah této části 
navíc příliš neodpovídá jejímu názvu, nedostatkům implementace se subkapitola věnuje jen 
velmi stručně až povrchně (což s ohledem na téma diplomové práce vůbec nevadí), pojednává 
více o postavení a charakteru této úmluvy především o otázce přímého účinku. Ve čtvrté 
nejrozsáhlejší kapitole se diplomantka zabývá soudní ochranou životního prostředí resp. práva 
na příznivé životní prostředí. Daří se jí upozornit na problematické otázky a výborně 
analyzovat zákonná ustanovení a vybranou soudní judikaturu. Soustředí se přitom na několik 
(v zásadě čtyři) soudní rozhodnutí, která lze charakterizovat jako klíčová zejména s ohledem 



na přístup občanských sdružení k soudní ochraně. Dále se věnuje postavení obce a její 
možnosti domáhat se soudní ochrany práva na příznivé životní prostředí, v této souvislosti se 
velmi vhodně zabývá též otázkou tzv. actio popularis. Byť celkově zpracování této kapitoly 
hodnotím velmi kladně nelze opominout některé nedostatky. Autorka v některých pasážích 
příliš přepisuje soudní rozhodnutí, ne vždy je přitom jednoznačné o jaké rozhodnutí se jedná 
(zejména tam, kde v jednom případě rozhodovalo postupně více soudů), asi nejpatrnější je 
tento nedostatek v případě žaloby města Ostravy na stát, kde rozhodnutí citováno vůbec není a 
lze ho dohledat až v přehledu literatury a identifikovat podle kontextu. Na straně 50 – 51 
nejsou autorčiny závěry ohledně actio popularis formulovány zcela srozumitelně. Osobně se 
nemohu zcela ztotožnit s některými závěry autorky ohledně velmi důležitého rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu čj. 6 Ao 5/2010 – 43.  

 
Diplomová práce Michaely Ligdové je zpracována velmi tvůrčím způsobem, zaměřuje se 

na užší okruh otázek s tématem souvisejících, které však lze hodnotit jako klíčová. Práce je 
logicky uspořádána a autorce se v ní daří upozorňovat na stěžejné problémové otázky, 
pracovat se soudní judikaturou a místy ji i komentovat a prezentovat vlastní stanoviska. Určité 
nedostatky vykazuje práce především po formální stránce. Bez připomínek není práce 
s literaturou (ojediněle chybí odkaz na zdroj, soudní rozhodnutí jsou někdy citován a pouze 
v textu nikoli v poznámce pod čarou, výjimečně odkaz chybí, výběr odborné literatury je 
spíše užší). Určitou výhradu mám též k jazykové a stylistické stránce, v textu se vyskytují 
drobné překlepy a především autorka nedodržuje jednotu osoby a čísla (používá třetí osobu 
čísla jednotného a první osobu jednotného i množného čísla). 

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Michaely Ligdové jako velmi dobrou až výbornou a jako takovou ji doporučuji k  ústní 
obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Blíže vysvětlete své závěry na straně 50 – 51 práce týkajíce se tzv. actio popularis. 
2. Věnujte se rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj.6 Ao 5/2010 - 43 ,ze dne 13. 
října 2010, zejména jeho závěrům ohledně aktivní žalobní legitimace občanského 
sdružení.  

 
 
 
V Praze dne 10. června 2013      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 
 
 


