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Rozsah práce: Práce má celkem 77 stran, a to včetně obsahu a povinných příloh. Rozsah 
čistého textu je tedy 65 stran. Tento rozsah je zcela dostačující s ohledem na podmínky pro 
diplomové práce, ale zejména s ohledem na to, že veškerý text jde přímo k jádru zkoumané 
problematiky a tvoří komplexní strukturu.
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Téma zvolené pro diplomovou práci považuji za velmi inspirativní. Nejedná se sice o téma 
nově zpracované, nicméně diplomant předložil analýzu činnosti vybraného soudu na poměrně 
úzkém věcném úseku, kterou navázal na historický vývoj judikatury v dané oblasti.
Dobře pak vysvětlil vůbec možnosti (resp. limity) chránit právo na (příznivé) životní prostředí 
prostřednictvím Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Diplomant pracoval zejména s originálními texty Evropského soudu pro lidská práva. V tomto 
směru je třeba vyzdvihnout kvalitu práce, neboť se nejednalo o práci jednoduchou (jak sám 
autor komentuje, ne všechny dostupné překlady shledal dostatečně kvalitními pro analytickou 
práci). Odkazuje na odbornou literaturu a zejména zahraniční zdroje, s nimiž vhodně pracuje 
(viz též bohatý seznam poznámek pod čarou).

K obsahu práce
V úvodu práce autor pečlivě komentuje výběr tématu a dále též zvolenou systematiku práce. 
Úvodní text považuji za dobře promyšlený a kvalifikovaný, strukturovaný též s ohledem na 
výstupy zahraniční odborné literatury.
Diplomant po zdařilém úvodním textu stručně popisuje postavení Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod a Evropského soudu pro lidská práva včetně kontrolních 
mechanismů.
V této části jsou zdůrazněna práva, kterých se lze domáhat, a stručně je komentováno 
postavení práva na ochranu životního prostředí mezi ostatními právy. Následuje kapitola 
věnovaná vývoji a členění environmentální judikatury ve věcech řešených Evropským 
soudem pro lidská práva. 
Další členění práce podle dotčených složek životního prostředí, resp. podle dopadu na životní 
prostředí, považuji za systematické. Po přečtení shrnutí judikatury a komentářů by bylo 
zajímavé zabývat se též dalšími možnostmi členění, např. s ohledem na územní plánování 
nebo (ne)činnost správních orgánů.
Diplomant jednotlivé případy popisuje po skutkové stránce a dále připojuje komentář, který 
jednak vychází ze samotné rozhodovací činnosti, jednak vyjadřuje vlastní názory a závěry 
autora práce.
Samotný závěr práce shrnuje strukturu práce a dále zásadní poznatky z její analytické části. 
Významné jsou zejména limity, které diplomant vypočítává ve vztahu k možnosti chránit 
životní prostředí podle stávajícího znění Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Oceňuji opět zejména schopnost diplomanta tyto limity doplnit vlastními komentáři. 



Závěr
Práci považuji za velmi kvalitní. Podává přehledný a srozumitelný výklad dané oblasti. Jak 
jsem již zmínila v úvodu, text práce považuji za inspirativní, a to nejen s ohledem na možný 
další vývoj v činnosti Evropského soudu pro lidská práva (v podobě Úmluvy), ale též 
s ohledem na postupy uplatňované v environmentálních kauzách na úrovni Evropské unie 
a České republiky. 
Diplomant ve své práci prokázal schopnosti systematické a analytické práce. Tím, že zvolil 
téma popsané zejména v zahraniční literatuře a pracoval s originálními texty soudních 
rozhodnutí, přenesl do českého právního prostředí téma, kterému je v našich podmínkách 
věnováno spíše málo pozornosti.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě.
Pokuste se vyhodnotit, do jaké míry by byl úspěšný žalobce v České republice (zejména 
v rovině ústavního soudnictví) v případech (kategoriích) věcně a skutkově obdobných těm, 
kterými se zabýval Evropský soud pro lidská práva (též s ohledem na rejstřík základních práv 
a svobod). 

Doporučení
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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