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v mezinárodním,  evropském unijním a českém právu 
 

Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 116 stran je členěna do  tří částí (mino 

úvod a závěr), které jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a 

struktura diplomové práce jsou vcelku systematické a logické. Stěžejní je část 

třetí, která by však možná mohla být rozdělena na dvě až tři části (určitá 

asymetrie v rozsahu jednotlivých částí). Práce podává velmi dobrý přehled 

zvolené problematiky. Diplomant dle mého názoru při práci s velkým 

množstvím právních předpisů a literárních pramenů k věcné problematice, 

prokázal výborné znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když 

si jako téma svojí diplomové práce vybral zajisté teoreticky náročnou  a 

prakticky vysoce aktuální problematiku, kterou právní principy ochrany 

životního prostředí rozhodně představují. 

 

V jednotlivých částech autor zejména popisuje a místy se snaží i srovnávat či 

komentovat jednotlivé části platné mezinárodní, unijní a české právní úpravy. 

Posuzovaná práce se snaží uceleně zpracovat zkoumanou látku a podává jak 

velmi dobrý přehled i utřídění jednotlivých skupin zásad a pravidel, tak zejména 

postižení problematiky jejích věcných souvislostí. Diplomant se na některých 

místech snaží i o vlastní dílčí úvahy či návrhy z pohledu de lege ferenda. Práce 

je však místy poněkud popisnou, občasně se vyskytují i  překlepy či chyby  v 

psaní. Osobně nesouhlasím s tvrzením na str. 46, že by koncept trvale 

udržitelného rozvoje měl mít čtyři pilíře. Zahraničněpolitický pilíř zjevně 

žádným pilířem srovnatelným s těmi třemi předešlými (ekonomický, ekologický 

a  sociální) není, ale je jen jakousi dimenzí či úrovní. Škoda, že nebyly 

podrobněji  zpracovány ty principy, které se zejména týkají odpovědnosti 

(odpovědnost státu, odpovědnost původce či PPP), protože tyto jsou pro  právo 

životního prostředí zřejmě  dominující a velmi významné. 

 

Diplomová práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické (s  výjimkou 

desek z Kopírovacího centra PF UK a některých překlepů) na nadprůměrné 

úrovni a celkově ji hodnotím jako výbornou. Místy se DP  svou úrovni blíží již 

práci rigorózní. Na Vavrouškovu cenu ji však nenavrhuji, protože obdobná práce 

na stejné téma s vedoucí JUDr. Martinou Frankovou, PhD. byla již před 

několika málo lety v této soutěži oceněna a naděje na úspěch další  práce je tak 

prakticky nulová. Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se 

věnovat zejména otázkám : 



 

1/ Zamyšlením nad tím, zda principy „od kolébky do hrobu“ a „od vidlí po 

vidličku“ ještě jsou klasické právní principy nebo spíše již jen poučky či obecná 

pravidla ?! 

 

2/ Základních rozdílů mezi principy klasicky právními a jen technickými 

upravenými v právu. 
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