
Posudek oponenta rigorózní práce (uznání diplomové práce) 

 

Mgr. Lenka VALENTOVÁ :  

 

Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí  

 
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 143 stran (včetně příloh) je (mimo úvodu a závěru) 

členěna do osmi částí, z nichž některé jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a 

struktura rigorózní práce jsou v zásadě systematické a logické. Práce podává podrobný 

přehled zvolené problematiky. Autorka dle mého názoru při práci s větším množstvím 

právních předpisů, literárních pramenů, judikatury a různých dalších dokumentů k věcné 

problematice, prokázala poměrně velmi dobré znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou 

orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybrala zajisté zajímavou a aktuální 

problematiku, kterou role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí jistě 

představuje. 

 

V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat jednotlivé 

kategorie soudů a jejich podíl na rozhodování na úseku ochrany životního prostředí zejména 

dle práva mezinárodního a unijního. Posuzovaná práce uceleně zpracovává zkoumanou látku 

a podává dobrý přehled i utřídění jednotlivých institutů a problematik. Autorka se v rámci 

jednotlivých shrnutí a zvláště pak v závěru pokouší i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy 

z pohledu de lege ferenda.  Práce je však celkově značně popisnou a faktografickou. Podává 

sice poměrně velmi ucelený přehled dané problematiky, ale přináší jen poměrně málo 

vlastních původních poznatků, úvah či závěrů. 

 

Diplomová práce vykazuje též některé nepřesnosti – překlepy, špatné citace, gramatické i 

věcné chyby. V úvodu chybí metodologie, popis práce s prameny, právní stav ke dni i 

stanovení hypotéz a zdůvodnění struktury práce. 

  

Jako diplomová práce je tato práce po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na standardní 

úrovni. Rigorózní práci odpovídá v zásadě svým rozsahem. Po stránce kvality a obsahu je dle 

mého názoru na hraně požadavků kladené na rigorózní práce, avšak v zásadě ještě tyto vyšší 

požadavky splňuje. Mohu proto doporučit a podpořit její uznání jako práce rigorózní, 

protože dle mého názoru posuzovaná práce nakonec splňuje (byť těsně) všechny zákonné 

požadavky na rigorózní práce kladené. 

 

Při ústní obhajobě se doporučuji zaměřit na následující otázky : 

 

1/ Srovnání role mezinárodních a evropských soudů v ochraně životního prostředí. 

 

2/ Budoucímu vývoji na úseku trestněprávní ochrany přírody a krajiny v soudní praxi.  

 

 
V Peci pod Sněžkou dne 7. března 2016 
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                                                                                 oponent rigorózní práce 


