
 

Posudek oponenta diplomové práce: 

Petr Lipowský „Právo na příznivé životní prostředí v regionálních 

systémech ochrany lidských práv“ 

 
 

Diplomová práce Petra Lipowského na téma „Právo na příznivé životní prostředí 

v regionálních systémech ochrany lidských práv“ má celkem 121 stran, z toho 100 stran 

vlastního textu Skládá se vedle úvodu a závěru ze tří dále strukturovaných částí, seznamu 

zkratek, seznamu literatury, jedné přílohy, anglicky a česky psaného abstraktu, anglicky 

psaného resumé a seznamu klíčových slov. Práce splňuje formální náležitostí diplomové 

práce. Byla odevzdána 4. září 2015. 

 

Aktuálnost tématu. Téma práce považuji za vysoce aktuální. Právo na příznivé životní 

prostředí není na mezinárodní ani vnitrostátních úrovních jednoznačně zakotveno. Přístupy 

k jeho chápání a k jeho obsahu nejsou jednotné. Lidskoprávní rozměr tohoto práva je přitom 

velmi významný a v souvislosti se vzrůstající zátěží životního prostředí význam tohoto práva 

roste. Zásadní význam pro vývoj tohoto práva má přitom soudní judikatura. Na úrovni 

diplomových prací se přitom jedná o ojedinělé téma.  

 

Náročnost tématu.  Téma práce hodnotím jako velmi obtížné. Obtížnost lze vnímat ve 

dvou rovinách – jak z hlediska obtížně vymezitelného obsahu práva na příznivé životní 

prostředí, tak z hlediska mezinárodního rozměru tohoto práva, na který se práce soustřeďuje. 

Při zpracování tématu autor musel pracovat s rozsáhlou judikaturou mezinárodních soudů 

resp. komisí a čerpat ve značné míře z cizojazyčných pramenů. Téma práce vyžaduje 

rozsáhlou analýzu, přičemž klade značné nároky na následnou schopnost syntézy a zobecnění 

analyzovaných poznatků. Je třeba říci, že diplomantovi se podařilo s těmito nároky tématu 

zdařile vyrovnat.   

 

Hodnocení práce. Diplomová práce zpracovává téma komplexně a precizně, jednotlivé 

kapitoly na sebe navazují a vytvářejí logicky propojeny celek. Práce je velmi čtivě napsána a 

pro mě osobně byla tato práce cenným zdrojem informací zejména ohledem na množství 

judikatury mezinárodních soudů resp. institucí. Práce se nejprve věnuje zasazení problematiky 

práva na příznivé životní prostředí do kontextu problematiky ochrany lidských práv a 

vymezení důležitých pojmů. V další kapitole je velmi výstižně analyzován vývoj vztahu 

ochrany životního prostředí a ochrany lidských práv na globální mezinárodní úrovni. 

Následně je ve stěžejní kapitole věnována pozornost způsobu zakotvení, obsahu a procesním 

aspektům práva na příznivé životní prostředí na regionálních úrovních, konkrétně v systémech 

evropské, inter-americké a africké ochrany lidských práv. Vždy je přitom analyzována 

příslušná soudní judikatura a jednotlivé kapitoly jsou doplněny dílčími shrnutími, ve kterých 

autor vyvozuje závěry z předcházející provedené analýzy jednotlivých regionálních systémů 

ochrany lidských práv. Zejména v těchto dílčích shrnutích a v závěru práce autor předkládá 

své vlastní stanoviska. Text práce je založen na analýze textu jednotlivých mezinárodních 

pramenů, velkého množství literatury a soudní judikatury. Práce s literaturou je na vysoké 

úrovni a nemám k ní žádné připomínky, oceňuji zejména práci s judikaturou a cizojazyčnou 

literaturou. 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Petra Lipowského jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k  ústní obhajobě. 



Otázky k obhajobě: Doporučují, aby diplomant v rámci ústní obhajoby šířeji rozvedl a 

vysvětlil níže uvedené otázky vycházející ze závěrů jeho práce: 

1) V závěru práce se zamýšlíte, zda není nejvhodnějším způsobem ochrany životního 

prostředí prostřednictvím lidských práv právě důsledná evolutivní ochrana jiných 

pevně zakotvených lidských práv. Není však tato cesta zároveň určitou rezignací 

nad vnímáním životního prostředí jako samostatné a nenahraditelné hodnoty? 

2) Může být podle Vašeho názoru kolektivní vnímání práva na životní prostředí 

zakotvené v Africké chartě lidských práv inspirací resp. přínosem pro evropský 

eventuálně též vnitrostátní přístup k právu na příznivé životní prostředí?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

V Praze dne 13. září 2015      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 

 

 

 


