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Téma a rozsah práce: Právo na příznivé životní prostředí podle článku 35 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod 
Předložená práce má celkový rozsah 71 stran, z toho přibližně 60 stran vlastního textu. 
Výklad je, kromě úvodu a závěru, členěn do tří částí věnovaných okolnostem zrodu právní 
ochrany životního prostředí, obsahu práva na příznivé životní prostředí a přístupu k soudní 
ochraně. Práci doplňují seznam použitých zdrojů a povinné náležitosti (anglické shrnutí, 
abstrakty, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 31. května 2013 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autorka zvolila, není zcela nové, právu na 
příznivé životní prostředí je věnován poměrně velký prostor v odborné literatuře a 
nevyhýbají se mu ani studenti, ať už v rámci kvalifikačních prací či v rámci soutěže SVOČ. 
Autorka však poměrně široké téma záměrně zužuje pouze na české prostředí, konkrétně na 
úpravu tohoto veřejného subjektivního práva v Listině základních práv a svobod a jeho 
výklad vysokými českými soudy (Ústavním soudem ČR a Nejvyšším správním soudem). 
Zvolený výsek problematiky je částečně nový a zároveň vysoce aktuální, a to ve světle 
nedávného judikaturního vývoje, jenž naznačuje opatrnou změnu ve věci nahlížení fyzických 
osob jako výlučných nositelů tohoto práva.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. K právu na příznivé životní 
prostředí existuje dostatek odborné právní literatury, základní problematická místa české 
právní úpravy jsou notoricky známá, stejně jako stěžejní judikáty. Téma je zároveň relativně 
úzké a ostře ohraničené, což usnadňuje zejména fázi rešerše a studia zdrojů. Na druhou 
stranu zvolené téma reaguje na události, které dosud nejsou odbornou literaturou v 
dostatečném rozsahu zpracovány, mezi něž patří nejen výše zmíněné nová judikatura, ale též 
například žaloba města Ostravy na stát z důvodu nedodržování standardů kvality ovzduší. 
Autorka zde byla nucena prokázat značnou samostatnost a schopnost kritického myšlení. 
 

Hodnocení práce: Na úvod hodnocení bych ráda autorku pochválila za volbu tématu. Výběr 
vhodného tématu je základním kamenem pro napsání dobré vědecké práce, řada studentů 
(a nejen studentů) má však s tímto prvním krokem problémy, resp. mu nevěnují dostatečnou 
pozornost. Zvolená témata jsou často buď příliš obecná, nebo již mnohokrát zpracovaná, což 
se zpravidla negativně projevuje nejen na kvalitě práce, ale zejména na jejím vědeckém 
přínosu. Téma zvolené autorkou nabízí vše, co by téma diplomové práce, resp. vědecké 
práce obecně, mělo mít – významný teoretický i praktický rozměr, aktuálnost, prostor pro 
formulaci vlastních názorů. Autorka příležitosti nabídnuté tématem velmi dobře využívá, byť 
ke zpracování lze mít některé výhrady. Z hlediska formálního bych autorce vytkla některé 
nedostatky v úpravě práce, například na str. 15 a 16 je velká část citovaného nálezu 
Ústavního soudu ČR normálním písmem, nikoliv kurzívou, a není tak zcela jasné, kde končí 
citace, obdobně na str. 17 jsou některé citace kurzívou, jiné nikoliv, stejně na str. 41. Použitý 
styl je srozumitelný a čtivý (s výjimkou několika velmi dlouhých souvětí), autorce je možné 
„odpustit“ i drobné prohřešky proti vědeckému stylu typu „pro občanská sdružení [se] přece 

jen blýská na lepší časy“ (str. 60), které nepůsobí nijak rušivě. Ocenit je třeba takřka 
bezchybnou formou odkazů na použité zdroje (v souladu s citační normou ISO 690). 
Struktura práce je v zásadě logická a srozumitelná, s výjimkou zařazení kapitoly 3.4. 
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zabývající se Aarhuskou úmluvou do části věnované obsahu práva na příznivé životní 
prostředí. Za zbytečné považuji též číslování kapitoly 3.2.1. (číslované nadpisy mají smysl 
pouze v případě, že výklad má alespoň dvě části, navíc v dané kapitole autorka uvádí i svůj 
názor na výklad pojmu „příznivé“, nadpis tedy není zcela přesný). Co se týká obsahu práce, je 
zřejmé, že druhá část (okolnosti zrodu právní ochrany životního prostředí) byla autorce 
nejméně „příjemná“, jako by nevěděla, jakým způsobem úvod do tématu pojmout. Naproti 
tomu části třetí a čtvrtá jsou již zpracovány sebevědomě a bez výraznějších zaváhání; autorka 
se v tématu velmi dobře orientuje a na sporná místa právní úpravy, resp. jejího výkladu 
vysokými českými soudy, má poměrně jasné názory. Výklad je založen především na popisu a 
kritické analýze relevantních soudních rozhodnutí, o formulaci některých obecných závěrů se 
autorka pokouší v závěru práce. Jednoznačným kladem práce je snaha upozornit na 
problematická místa judikaturního výkladu práva na příznivé životní prostředí a jeho možný 
posun směrem k větší flexibilitě při posuzování aktivní žalobní legitimace subjektů tvrdících 
jeho porušení. Určitým nedostatkem je naproti tomu skutečnost, že se autorka až na výjimky 
výrazněji nevypořádává s možnými protiargumenty. Celkově však práci považuji – vzhledem 
k výborně zvolenému tématu a schopnosti kritického právního myšlení prokázané při jeho 
zpracování – za mírně nadprůměrnou. 
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře. 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala 
o vyjádření k následujícím otázkám: 
 

1. Jedná se v případě rozsudku NSS č. j. 6 Ao 5/2010 – 43 dle názoru autorky o skutečný 
posun ve výkladu otázky, kdo je nositelem práva na příznivé životní prostředí, či 
pouze o jakýsi „funkční“ výklad, který NSS zvolil za účelem vyhovění požadavkům 
práva EU? Jinými slovy, lze očekávat, že právo na příznivé životní prostředí bude 
právnické osobě přiznáno i v případě, pokud bude možné dosáhnout soudního 
přezkumu napadeného aktu jiným způsobem? 

2. Jakou naději na úspěch by dle názoru autorky měla hromadná žaloba obyvatel města 
Ostravy na stát, pokud by tvrdili, že k zásahu do jejich práva na příznivé životní 
prostředí došlo nečinností jeho orgánů? 

 
 
 
V Ústí nad Labem dne 22. června 2013 
 
 
                                                     
 
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


