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Tématem hodnocené diplomové práce je postavení a rozhodovací praxe mezinárodních soudů 

na úseku ochrany životního prostředí. Jedná se o společensky i právně závažné téma, neboť 

zasahuje například i do oblasti ochrany lidských práv. Vzhledem k věcnému základu zvolené 

problematiky (zejména přibývání ekologických problémů na planetě) a vývoji legislativy 

v oboru mezinárodního práva životního prostředí je třeba hodnotit zvolené téma jako výsostně 

aktuální. Náročnost zpracování je přitom vysoká, neboť v této tematické oblasti se autorka 

musela zabývat nejen právem životního prostředí, ale i mezinárodním právem veřejným a 

dalšími souvisejícími obory. Autorka prostudovala celou řadou pramenů včetně těch 

cizojazyčných, což kladlo na ni další vysoké nároky. Se zvoleným tématem se však 

vypořádala podle mého názoru opravdu výtečně. 

 

Text diplomové práce je rozdělen do osmi kapitol, plus úvod a závěr. Autorka v jednotlivých 

kapitolách zkoumá význam mezinárodního soudnictví v oblasti ochrany životního prostředí z 

pohledu specifičnosti tohoto právního odvětví, analyzuje historické počátky mezinárodního 

soudnictví zaměřující se na otázky životního prostředí, subjekty v této oblasti působící 

(jejichž základní dělení představuje dělení na soudy a arbitráže), přičemž zmiňuje i subjekty 

již zaniklé, a subjekty fungující teprve velmi krátce. Dále zkoumá povahu řešených případů a 

vyzdvihuje nejdůležitější případy týkající se životního prostředí řešené mezinárodními 

rozhodovacími orgány. Závěry práce shrnují jednotlivé problémy ochrany životního prostředí 

řešené mezinárodními soudy jak v obecné rovině, tak konkrétně v návaznosti na jednotlivé 

instituce. Autorka se nebála ani uvést možné návrhy na změny stávajícího stavu a praxe 

rozhodování včetně oblasti institucionální. Závěry představují vhodný základ pro diskuzi u 

ústní obhajoby. 

 

Celkově bych rád zdůraznil, že autorka pracovala samostatně a vybrané problémy se mnou 

pravidelně konzultovala. Hodnocená diplomová práce prokázala autorčinu schopnost 

seznámit se s prameny právní úpravy, nalézt příslušná fakta, tato utřídit, popsat, analyzovat a 

učinit z nich závěry. Práce má komplexní charakter a logickou strukturu. Velmi oceňuji, že ve 

své diplomové práci diplomantka věnovala pozornost nejen jednotlivým soudním dvorům a 

dalším rozhodovacím tribunálům, resp. jejich praxi, ale dokázala vytvořit i jakousi obecnou 

část (Kapitola 2., str. 19 až 48) a to nejen v obecné rovině, ale i ve vztahu k ochraně životního 

prostředí. V kapitolách o jednotlivých rozhodovacích dvorech a tribunálech se autorka 

věnovala nejen známým a frekventovaným subjektům, ale uvedla i nové, v české odborné 

literatuře dosud buď málo zpracované anebo dokonce vůbec ne.  

 

V zásadě jedinou částí, která by mohla vyvolat určitou kritiku, je kapitola 8., uvádějící další 

významné instituce zabývající se spory týkajícími se životního prostředí. V nich autorka 

zařadila mimo jiné Soudní dvůr EU. Domnívám se, že tento soud by si zasloužil samostatnou 

diplomovou práci, natolik je jeho úloha významná a rozhodovací praxe rozsáhlá. Teoreticky 

vzato, Soudní dvůr EU do oblasti mezinárodních soudů sensu stricto  vlastně ani nepatří. 
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Protože však název diplomové práce lze vyložit i sensu largo, nezmínit jej však vůbec by  

bylo na druhou stranu chybou. Proto jsme se s diplomantkou dohodli, že se mu bude ve své 

práci sice také věnovat, ale jen v nezbytně nutném rozsahu. Toto rozhodnutí dle mého názoru 

celkovou výtečnou kvalitu této diplomové práce nikterak nesnižuje. 

 

Formální stránka diplomové práce je na velmi vysoké úrovni. Práce obsahuje všechny 

předepsané přílohy příslušným opatřením děkana o tvorbě diplomových a jiných 

kvalifikačních prací na PFUK v Praze. Použitá literatura je citována často a správně. Oceňuji i 

grafiku práce a zvláště v přílohách na str. 129 a násl. 

  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v 

Praze jak po formální tak po obsahové stránce. Autorka dle mého názoru prokázala schopnost 

samostatné vědecké práce a  proto ji doporučuji k ústní obhajobě, s navrženým hodnocením 

výborně.  
 

V rámci ústní obhajoby prosím, zda by autorka mohla uvést: 

1. Jaké jsou negativní stránky současné praxe rozhodování mezinárodních soudních 

institucí v otázkách životního prostředí ? 

a případně 

2. Jaká doporučení na možné vylepšení stávajícího systému by doporučila a zda je 

považuje jen za teoretický koncept nebo jsou reálná? 

 

 

V Praze dne 13. dubna 2015    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.  

        vedoucí diplomové práce  


