
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Lenka Valentová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí. 

Práce je přehledně zpracována na 149 stranách v 8 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: březen 2015 

Aktuálnost (novost) tématu: Přestože jsou spory v oblasti práva životního prostředí řešeny na 

mezinárodní úrovni již téměř sto let, úprava se neustále vyvíjí. Jak autorka v práci sama uvádí, přibývá 

nejen nejrůznějších mezinárodních subjektů, ale i počet sporů před nimi vedených. Role 

mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí je tématem aktuálním.  

Náročnost tématu: Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí je velmi širokou 

otázkou. Tato šíře přispívá k vyšší obtížnosti při zpracování tématu, protože autorka si musí volit 

otázky, kterými se bude podrobně zabývat. Autorka navíc musí prokázat dobrou jazykovou 

vybavenost při studiu zahraničních pramenů (literatura či judikatura). Výhodou při zpracování tématu 

je dostatečné množství kvalitní odborné literatury k tématu. Téma proto hodnotím jako spíše 

obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 149 stran v 8 kapitolách doplněných o úvod, závěr, 

množství příloh a další povinné náležitosti. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka 

bezchybná - práce neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Byť by 

bylo možné drobné nedostatky nalézt (viz například nadbytečné řádky mezi poznámkami pod čarou 

na straně 5). Rozsah práce je na diplomovou práci nadprůměrný. Častými a správnými citacemi 

autorka prokazuje schopnost správné práce s odbornou literaturou. Po formální stránce proto 

hodnotím práci velmi pozitivně.  

Po obsahové stránce je práce výborná. Autorka práci rozdělila do osmi dále strukturovaných kapitol. 

První z kapitol se zabývá obecně pojmem životního prostředí a základními důvody a cíli jeho ochrany. 

Druhá kapitola představuje obecný úvod do mezinárodního soudnictví, tj. povahu mezinárodních 

orgánů, historický vývoj a problémy řešení sporů. Následující kapitoly pak řeší jednotlivé mezinárodní 

soudy, tribunály a arbitrážní orgány – stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti, mezinárodní soudní dvůr, 

mezinárodní tribunál pro mořské právo, evropský soud pro lidská práva, atd. V každé z těchto kapitol 

autorka uvádí základní charakteristiku instituce, jeho jurisdikci, vztah k otázkám životního prostředí a 

vybrané případy z rozhodovací praxe.  

Na diplomové práci jsou na první pohled patrné schopnosti a vynaložené úsilí autorky. Autorka 

analyzovala velké množství odborné literatury i judikatury (včetně cizojazyčné), vše pečlivě ocitovala 

a zpracovala do čtivé a formálně výtečné formy. V diplomové práci jsou části, které jsou nové a 

nezpracované. Za všechny tyto aspekty je nezbytné autorku pochválit a její práci ocenit. Jedinou, ale 

koncepční a zásadní výtkou k práci je chybějící hlavní téma, myšlenka, otázka celé práce (např. střet 

ochrany volného obchodu s životním prostředím, mezinárodní vodní toky, aktivní žalobní legitimace 

před mezinárodními soudy). Autorka na tento fakt sama narážela například při nezbytnosti výběru 

z judikatury Soudního dvora Evropské unie, kdy jí chybělo vodítko k výběru z několika stovek 

rozsudků. Výběr správné otázky by navíc autorce pomohl k zařazení vlastní právní argumentace, 



kdyby se mohla vyjadřovat k vybraným rozsudkům, sledovat jejich vývoj, porovnávat je, atd. Práce by 

se pak díky doplnění těchto aspektů dostala na úroveň práce rigorózní. 

Práce je přesto podle mého názoru výtečným popisem současného právního stavu, rozšířeným o 

přesahy do judikatury a aplikační praxe. 

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 autorku ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Rozbor aktivní žalobní legitimace před mezinárodními soudy v oblasti životního prostředí z pohledu 

Aarhuské úmluvy. Především s ohledem na diskuzi ohledně rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie ve 

věci Stichting Natuur en Milieu a Veriniging Milieudefensie.  

V Praze dne 7. 4. 2015 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


