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Téma: Role metiná.odních soudů v ochraně životního prostředí
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Předmětem posudku je píáce obhájená v roce 2015 iako péce dip|omová na katedře

práva životního prostředí PráVnické faku|ty UK s hodnocením v,iboině. Autorka požádala o

uznání práce jako práce.igoíózaí,

1, tlvod

Diplomová práce M8r. Lenky Valentové na téma ,,Role mezináíodních soudů vochraně

životnlho prostředí" je zpracována v celkovém rozsahu 143 stran, z nichž samotný text práce (od

úvodu po závěr) čítá 128 stran. Výklad dop|ňuie několik nečí§lovaných příloh, seznamy použitých

zdrojů a zkratek a povinné součásti práce (anglické shrnutí, abstrakty a klíčová slova). samotný

výklad je, kromě úvodu a záVěru, členěn na osm čá§tí. První dvě mají obecnou povahu a

představují jakýsi úvod do problematiky (dúvody a cíle ochrany životnlho prostředí, mezinárodní

soudnictví obecně), další čtyřl j§ou věnovány vybraným mezinárodním soudům (stálý dvůr

mezinárodní spravedlnosti, Mezinárodní soudní dvů, Mezináíodní tribunál pro mořské právo,

Evropský soud pro lidská práva), následuje čá5t věnovaná arbitrážim jako §p€cíflckému způsobu

řešení mezinárodních sporů. Posl€dní čá§t stručně představuje další významné instituce

zabývající se spory týkaiícími 5e životního prostředí.

2. Téma

Autorka si pro svou diplomovou práci Wbrala téma, které sice nelze označit za zcela nové,

bezpochyby se však jedná o téma aktuální. Mezinárodní soudní a kvazisoudní orgány plní

v ochranó životního prostředí V,knamnou roli, neboťvykládají mezinárodní právo, á přispíVají tak

ke stabil:zaci právních norem a jejich účinné aplikaci. V píávu životního prostředíje tato role

obzvlášť v,ýznamná vzhledem k často neiasné povaze relevantních píávních norem.

co se týká náročnosti tématu, je třeba ji - stejné jako u mnoha iiných pfávních témat -
hodnotit s ohledem na přístup zvolený kieho zpracování. s výiimkou Velmi zajímavé druhé části

vénované mezinárodnímu soudnictví obecné zakládá autorka svúj přístup převážně na kombinaci

popisu a analýzy (v zásadě postupuju ,,orgán po o€ánu" a.případ po případu"), aniž by se

pokusila o hlubší syntézu získaných poznatků v podobé Zhodnocení vlivu činnosti Zkoumaných

orgánů na vývoj jednotllvých in§titutů práva životního pío§tředl resp. tohoto odvětví

mezinárodního práva jako celku. Jakkoliie výklad pečlivý, je třeba říci, že zvolený přístup je u

zvoleného tématu nejjednodušší možný. zpracování tématu však na druhou stranu komplikuj€

j€ho široký záběr zvolený autorkou: kromě ,,tradičních" §oudních orgánů (Mezinárodní soudní

dvůí, Mezlnárodní tribunál pro mořské právo) totiž autorka věnuje pozornost i orgánům méně

známým, jako jsou napřftlad Kompenzační komi§e osN či Latinskoamefický vodní tribunál.

celkově proto téma hodnotím jako středně náíočné.



3. Hodnocení prá€e

Předložená diplomová práce byla vedoucím i oponentkou hodnocena jako výborná, není

tedy pochyb že se jedná o práci kvalltní. Účelem tohoto posudku je posoudit, zda splňuje

požadavky kladéné i na práce ri8oróznL tedy prokazuje autorčlny hlubší zna|osti ze zpracovávané
problematiky a jeií schopno§t §amostatné tvůrčí činnosti. V hodnocení se budu postupně

vénovat cí|úm práce a použitým metodám, použitým zdrojům, strukuře a formální stránce práce

a jejímu obsahu.

3,7. cíle o použité metody

Autorka v úVodu (§tr. 1) uvádí, že si práce klade za cíl ,popsot d zhodnotit činnost

mezinórcdních soudů (v šiĚím slovo smyslu) o posoudit jejich loli v ochruně životního prodředí,

tedy jinak řečeno, zkoumat, joký vliv má mezinárodni soudniďvi no problemotiku próva životniho

prostředl, zdo jsou tyto in'tituce skutečně způsobílé úánně zqručít ochranu životnlho prostředí no

mezinórcdní úrovni, a tim i uskutečňováni dnes již mezínórodně uznávaného próva no příznivé

živatní prostředl, o dóle jestli je životnímu prostředitěmlto soudy přiklódón zasloužený význam",

Metody práce autorka výslovné nevymezuje, po přečtení konstatuji, že její výklad ie založen

především na deskripci a anal,ýže, v části druhé 5e obievují též prvky syntézy. Bť mám výh€dy

k míře uplatnění deskriptivní metody a s autorkou ne zcela souhlasím v poietí mezinárodních

soudních a kvazisoudních orgánů jako institucí, které by měly zaručovat ochranu životního

prostředí, stejně jako v konstatovánL že právo na příznivé životní prostředíje dnes mezinárodně

uznávané, celkové považuii zvolené cíle a metody za odpovídající vědecké práci požadované

úrovně_

3.2. Použlté zdroje

Pro kvalitní zpracování jakéhokoliv pnivního tématu je nezbytná dovednost práce se zdroji,

ať už se týká ieiich whledávání, porozumění jejich stěžejním částem či přenosu informace ze

zdroje do textu práce. zpracování zvoleného tématu je v tomto smě.u komp|ikováno omezeným

množstvím české odborné pévní literatury. z hlediska práce 5e zdroji i€ autorku třeba pochválit:

pň výkladu použM množství primárních i sekundárních zdrojů, na něž pečlivě odkazuje, čímž

prokazuje svúj zodpovědný přístup ke zpracování tématu. Přlpomínku směřuji pouze k použMní

§ekundárních zdrojú {odborné literaturY) v případech, kdyj€ odkazováno na pasáže z primárních

zdrojů (analyzovaných rozhodnutO; autorka měla v takových případech vždy pracovat přímo

s rozhodnutími, která jsou v naprosté většině případů dostupná na internetu.

3.3. struktura a hrmálni strónko

Jakkoli zvolená struktufa prá.e bez problémů obstojí jako struKura práce diplomové, při

jejím posuzování optikou požadavků kladených na ri8oózní práce je třeba zaujmout poněkud

kritičtější postoj, Autorka ve struktuře výkladu nevynechává žádný z podstatných aspektů

problematiky, její§labinouje Všakjejí čistě popisný- až učebnico9í- charakter. Na první pohled,

resp, při pohledu na strukturu, tak práce připominá spíše kvalitní cdsebook z oblasti



mezinárodního práva životního pío§tředí než vědeckou práci. samotný vÝklad již požadavky

kladené na ri8orózní práce splňuje, nechybí v ném analýza relevantních rozhodnutí a autorčiny

samostatné úVahy; řazení a názw jednotlivých kapitol - iakkoli srozumit€lné - však mají z

pohledu v,íš€ uvedených cílú práce nulovou vypovídací hodnotu. Výiimku vtomto směru

představuje část druhá, věnovaná mezinárodnímu soudnictví obecně, a to zejména její druhá

kapitola zaměřená na problémy řešení sporů v oblasti životního prostředí.

co se týká formální stránky práce, mám pouze několik dfobnějších připomín€k. u

opakovaných odkazů na Méž zdro.ie by bylo vhodnější použít zkíácenou formu odkazu za využití

\týrazu ,,cit, dílo" {případně latinského \nýrazu .op. clt'1. oceňuji seznam internetov,ých zdrojů,

domnívám se všai! že bylo vhodné doplnit jej názvy in§titucí, resp, databází, k nimž se uvedené

Webové stránky uztahují. Vpráci se též objevujl drobné chyby a překlepy, které bylo možné

odstranit pečlivější závěrečnou korekturou práce. Naopak velmi kladné hodnotím styIistickou

úroveň práce, steině jako její gťaíi€kou úpravu. s v,ýhradou výše zminěné připomínky k využMní

sekundárních zdrojů při citaci pasáží z analyzovaný€h rozhodnutí oceňuji též bezchybné odkazy

na použité zdroie a rozsáhlý poznámko\r'ý aparát (celkem 667 poznámek pod čarou).

3.4. obsoh

Práce přináší komplexní a podrobný popis činnosti a nej\,^íznamnějších rozhodnutí

mezinárodních soudních a kvazisoudních o€ánú voblasti práva životního prostředí. Výklad je

srozumitelný a V dobrém slova smyslu čtivý, autorka neopomíií žádný ze stěžejních aspektů

problematilry a až na výjimky se nedopouští obsahových pochybení (příkladem věcné

nepřesnosti ie tvrzenL že se Mezinárodní soudní dvůr v roce 2014 zabýval ,rybolovným" sporem

Austrálie a Kanady na str.56, žádného takového sporu 5i nejsem vědoma a ani není uveden na

Webov,ých stránkách soudu, na něž je u daného tvrzení odkazováno; či tvrzení, že spor týkající se

přehíadY ltoiz ve španělshrch Pyrenejích se u Ewopského soudu pío lidiká píáva 
"tóhne 

už 10

/et'; rozhodnutí §oudu v této věci bylo vydáno již v roce 2004, soulad záměru 5 právem Es pak

potvrdila Evíopská komise již V polovině 90. let). z hlediska analyzovaných rozhodnutí, resp.

obecněii výstupů mezinárodních soudních a kvazlsoldních orgánú .elevantních z hlediska

práva životního pfostředí, mi v práci chybí snad ien pofadní §tanovi§ko Mezinárodního

tribunálu pro mořské právo týkaiící §e činností v oblasti |Responsíbilítíes ond obligdtions oí
states sponsoring persons ond entitíes with respect to activities ín the Area) z roku 2011,

které má stěžejníVýznam pro posouzení postavení přístupu (princlpu} předběžné opatrnosti

V mezinárodním právu. Jisté pochybnosti mám o zařazení soudního dvora Evropské unie do

výkladu, neboť jeho postavení j3ko orgánu zajišťujícího jednotný v,ýklad a dodržování práva

EU se velmivýrazně lišíod postavení mezinárodních soudních orgánů v pravém slova smyslu.

Nejvýznamnější připomínku kobsahu před|ožené práce však směřuji k popisnému a

,,přehledovému" charakeru částí věnovaných konkétní rozhodovací činnosti jednotlivých

orgánů. skutečnost, že autorka v mnoha případech Wbraná rozhodnutíjen stručně popisuje,

aniž by §e zamyslela nad jejich reálným v,ýznamem (ať už pío konkrétní řešený případ, či pro

vývoj mezinárodnlho práva životního prostředí), do jisté míry snižuje mé jinak kladné

hodnocení píáce. Hlubší analrýza přínosu vybraných rozhodnUtí by byla z hlediska vědeckého



V}tznamu práce mnohem zajímavější, a to i za cenu toho, že by některá rozhodnutí v práci

nébyla zmíněna úen minimální přínos mají v autorkou uvedené podobě například kapitoly

věnované soudnímu dvoru Evropské unie, Evropské komisi pro lidská práva či lnteíamerické

komisi pro lidská práva; vzhledem k uvedení těchto orgánů n€ní mimochodem iasné, proč

autorka nezmiňuie též rozhodovací činnost lnteram€rického soudu pro lidská práVa či Africké

komi§e pro práva člověka a národů}. Je přitom zřeimé, že autorka di§ponuje dovednostmi

nezbytnými pro provedení takové hlubší analýzy, jak plokazuje ve výborně zpíacované části

druhé, věnované mezinárodnímu soudnictvíobecně.

závě] a doporuč€íí

Přes \dše uvedené připomínky lon§tatu|i, ž€ předlolená dlplomová prácé Cellově 9plňuie

požadavky kladené na ri8orófií práce Rigorózním řádem Právnické fakulty UK, tedy prokazuje

autorčiny hlubší znalosti ze zpracovávané problematiky a jeií schopnost samostatné tvůrčí

činnosti, a doporučuiiji proto utnat iako prácl íi8oíózní.

Vedle Wádření k připomínkám uvedeným vposudku bych autorku vrámci obhaioby

požádala o stíučnou analýzu Výše zmíněného poradního stanoviska Mezinárodního tribunálu

pro mořské právo týkaiícího se činností v oblasti, zejména jeho přínosu pro posouzení

postavenípřístupu (píinclpu) předběžné opatrnosti v mezanárodním právu.

V Praze dne 25. dubna 2016

r, Karolina ž6kovská, Ph,D)

oponent rigorózní práce
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