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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Diplomová práce standardního rozsahu a způsobu zpracování se zabývá tématem, které sice
není nové, ale je stále dosti aktuální. Právo na respektování soukromého a rodinného života
patří v rámci judikatury Evropského soudu pro lidská práva obecně i mezi českými případy
před ESLP k poměrně frekventovaným. Současně má přes stručné vyjádření v čl. 8 EÚLP
dosti komplexní strukturu, která je dotvářena evolutivní judikaturou ESLP. I když bylo toto
téma v české literatuře zčásti zpracované (zejm. v obecnějších pracích, učebnicích a
komentářích), diplomová práce přináší nejen kvalitní shrnutí, ale i některé nové poznatky,
zejm. pokud jde o environmentální aspekty čl. 8.
2. Náročnost tématu:
Jedná se o středně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat vedle Evropské úmluvy také
relevantní judikaturu ESLP, ale také řadu české i zahraniční odborné literatury. Lze
konstatovat, že diplomantka se s úkolem celkem úspěšně vyrovnala. Pokud jde o literaturu, je
škoda, že diplomantka u environmentálních aspektů práva na ochranu soukromého života
opomněla např. studie významných zahraničních i českých autorů, jako A. Kiss, Le droit à
l’environnement en tant que moyen d’assurer la mise en oeuvre de traits internationaux; P.
Tavernier, La Cour européenne des droits de l’Homme et la mise en oeuvre du droit
international de l’environnement; in: P. Šturma (ed.) et al., Implementation and Enforcement
of International Environmental Law, Praha: PF UK, 2002; nebo kap. 4 (J. Zástěrová), in: P.
Šturma a kol., Mezinárodní právo životního prostředí: I. část (obecná), Beroun: IFEC, 2004.
3. Hodnocení práce:
Diplomová práce je rozdělena na úvod, čtyři meritorní kapitoly, které jsou dále podrobněji
strukturované, a závěr. Tato struktura je adekvátní zkoumanému tématu. V úvodu
diplomantka zdůvodnila výběr tématu a strukturu práce, jakož i výzkumnou otázku, za jakých

podmínek přichází v úvahu aplikace čl. 8 Úmluvy v environmentálních otázkách. Kap. 1.,
která má preliminární povahu, přibližuje strukturu a působnost Úmluvy i roli Evropského
soudu pro lidská práva. Kap. 2. přináší úvod do práva na respektování soukromého a
rodinného života a hlavní principy výkladu EÚLP. Jádrem práce jsou kapitoly 3 a 4. První
z nich přehledně rozbírá čtyři chráněné objekty čl. 8 Úmluvy: soukromý život, rodinný život,
obydlí a korespondence. Poslední kapitola pak zkoumá environmentální aspekty čl. 8 EÚLP.
Práce je završena stručným závěrem, který výstižně shrnuje a zobecňuje dosažené poznatky.
Práce dále obsahuje seznam české i zahraniční odborné literatury a judikatury ESLP.
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Po formální stránce je práce napsána odborným a přitom srozumitelným jazykem. Obecně je
jazyková úroveň práce dobrá, a to až na občasné překlepy a chyby v psaní velkých a malých
písmen (např. Evropská Úmluva, Článek 8). Práce s prameny a poznámkový aparát je na
dobré úrovni.
Po obsahové stránce se práce drží tématu, kterým je rozbor čl. 8 v kontextu celé EÚLP a jeho
použitelnost k nepřímé ochraně práva na životní prostředí.
K práci mám též některé připomínky. Při rozboru kontrolního mechanismu (s. 21) autorka
nebere v úvahy změny ve formacích Soudu zavedené Protokolem č. 14 (institut samosoudce).
Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomantka zaměřila především na tyto otázky:
(1) Znamená tvrzení, že EÚLP bývá chápána ne jako čistě mezinárodní smlouva, ale spíše
jakýsi most mezi mezinárodním a národním právem, že se na ní nevztahují obecná pravidla
kodifikovaná ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu?
(2) Jak se shoduje tvrzení o zásadním významu srovnávací právní vědy pro výklad Úmluvy
s autonomním významem pojmů v ní obsažených?
5. Doporučení:
Posuzovaná práce svým obsahem představuje standardní diplomovou práci, kterou plně
doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako velmi dobrou.
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