
Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant: Štěpán Chejn 

Téma a rozsah práce: Tématem práce jsou Vybrané otázky přístupu k soudům v ochraně životního 

prostředí. Práce je přehledně zpracována na 92 stranách v 6 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: srpen 2013 

Aktuálnost (novost) tématu: Práce reaguje na závěry a doporučení Výboru pro dodržování Aarhuské 

úmluvy, které byly přijaty na základě stížnosti Ekologického právního servisu pod číslem 

ACCC/C/2010/50 v říjnu 2012. Vzhledem k času potřebnému ke zpracování diplomové práce, autor 

ani nemohl reagovat rychleji nebo se věnovat aktuálnějšímu tématu. Závažnost řešených otázek 

navíc posiluje i infringement zahájený proti České republice v dubnu 2013, který poukazuje na velmi 

obdobné nedostatky jako výše zmíněný nález. Diplomová práce proto mimoděk řeší i některé 

z nedostatků vytýkaných Evropskou komisí z důvodu špatné transpozice směrnice EIA. Z výše 

uvedených důvodů lze téma hodnotit jako velmi aktuální. 

Náročnost tématu: Autor si velice správně vymezil poměrně úzké téma diplomové práce. Úzké 

vymezení mu pak umožnilo zkoumat dané téma do hloubky. Při zpracování práce autor prokázal 

schopnost orientace v několika právních odvětvích (právo životního prostředí, správní právo, unijní 

právo, mezinárodní právo), což zpracování celé práce zásadně ztěžuje. Velká část materiálů je přitom 

k dispozici pouze v anglickém jazyce. Téma proto hodnotím jako spíše obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 92 stran a 6 kapitol. Členění práce je přehledné a 

logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce neobsahuje téměř 

žádné překlepy, formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Text je doplněn o velké množství kvalitně 

zpracovaných, přehledných a informativních příloh. Po formální stránce proto hodnotím práci velmi 

pozitivně.  

Po obsahové stránce je práce taktéž vynikající. Autor ve výkladové části neopomněl žádný z aspektů 

úpravy – postupně analyzuje význam přístupu k soudům pro ochranu životního prostředí a 

nedostatky implementace čl. 9 Aarhuské úmluvy. Zásadní část celé práce se poté věnuje významu 

odkladného účinku správních žalob na ochranu životní prostředí, podmínkám jeho přiznání i 

novelizaci i z roku 2012. Na základě vyhodnocení vlastního výzkumu (dotazy na soudy ohledně 

přiznávání odkladného účinku) pak autor navrhuje možná řešení de lege ferenda. 

Práce je proto podle mého názoru výtečnou analýzou současného právního stavu, rozšířenou o 

přesahy do judikatury, aplikační praxe i úvahy o nedostatcích současné úpravy. Velká část práce je 

navíc tvořena samostatnými úvahami autora, který prokázal nejen schopnost vlastního kritického 

myšlení, ale také investigativní práce při podávání žádostí podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Bezpochyby se jedná, pokud ne o jednu z nejlepších prací na dané téma, která byla 

napsána, tak o nejlepší práci, kterou jsem osobně vedla. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm výborný. 



Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Stručné shrnutí a představení východisek a závěrů práce.  

2. Česká republika i stěžovatel v průběhu srpna reagovali na závěry a doporučení Výboru pro 

dodržování Aarhuské úmluvy. Jakým způsobem? Jak tuto reakci hodnotíte z pohledu otázek řešených 

v diplomové práci? 

V Praze dne 25. 9. 2013 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


