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Téma a rozsah práce: Právo na příznivé životní prostředí v regionálních systémech ochrany
lidských práv
Předložená práce má celkový rozsah 121 stran, z toho 100 stran vlastního textu. Kromě
úvodu a závěru je výklad členěn do tří částí. První část, nejstručnější (a vhodně označená jako
„exkurz“), se zabývá obecnými souvislostmi ochrany lidských práv. Druhá, rozsáhlejší,
analyzuje vývoj vztahu lidských práv a ochrany životního prostředí. Stěžejní a nejrozsáhlejší
částí práce je pak část třetí, která se věnuje vývoji práva na příznivé životní prostředí v rámci
tří regionálních lidskoprávních systémů – evropského, amerického a afrického. Práci doplňují
seznamy zkratek a použitých zdrojů, příloha obsahující srovnání regionálních lidskoprávních
systémů a jejich kontrolních mechanismů a povinné součásti (anglické shrnutí, abstrakty,
klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 4. září 2015

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autor zvolil, není zcela nové, právu na příznivé
životní prostředí je věnován poměrně velký prostor v odborné literatuře (zejména zahraničí)
a nevyhýbají se mu v rámci kvalifikačních prací ani studenti PF UK. Nový – minimálně
v českém právním kontextu – je regionálně srovnávací přístup, který autor pro zpracování
tématu volí. Zvolené téma, zejména ve světle přístupu k jeho zpracování, je bezpochyby též
aktuální, neboť právě činnost regionálních lidskoprávních mechanismů je pro budoucí vývoj
tzv. environmentální lidských práv, včetně práva na příznivé životní prostředí, stěžejní.

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za náročné. Jeho kvalitní zpracování vyžaduje
nejen schopnost kritického právního myšlení (byť samotný vztah mezi lidskými právy a
stavem životního prostředí je zřejmý, otázka vhodnosti zakotvení samostatného práva na
příznivé životní prostředí není zdaleka tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo
zdát), ale též dovednost práce se zdroji. Analýza činnosti regionálních lidskoprávních
mechanismů je podmíněna znalostí velmi rozsáhlého souboru primárních zdrojů jimi
produkovaných, které jsou prakticky bezvýjimečně cizojazyčné a často velmi dlouhé (srov.
zejména rozsudky Inter-amerického soudu pro lidská práva). K tématu navíc až na výjimky
neexistuje česká odborná právní literatura.

Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako nadprůměrnou, a to jak po stránce formální,
tak obsahové. Z hlediska formálního nemám připomínky: práce je psána srozumitelným a
čtivým stylem, až na občasné chyby v používání interpunkce se v ní neobjevují pravopisné
chyby a překlepy, bezchybné jsou i odkazy na použité zdroje (včetně zkrácených odkazů
v případě opakovaných odkazů na tytéž zdroje a uvádění originálního znění v případě
autorových vlastních překladů). Struktura práce je logická a neopomíjí žádný z podstatných
aspektů problematiky. Z hlediska obsahového velmi kladně hodnotím komplexnost výkladu:
autor se neomezuje pouze na představení relevantních regionálních lidskoprávních systémů
a jejich činnosti, ale tuto činnost analyzuje a komentuje, a to za pomoci rozsáhlé (především
zahraniční) odborné literatury. Co se týká budoucnosti samostatného práva na příznivé
životní prostředí, autor v práci nedochází k jednoznačným závěrům, což je však dle mého
názoru plně v souladu s mezinárodní praxí. V tomto směru je sympatické, že autor nebrojí za
zakotvení práva na příznivé životní prostředí „za každou cenu“, ale velmi správně poukazuje
na praktické problémy s tímto specifickým právem spojené (včetně „třecích ploch“ s často
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v této souvislosti opomíjeným právem na rozvoj). Prakticky jedinou významnější připomínku
tak směřuji k výkladu environmentální judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který
se mi zdá zbytečně popisný a příliš zdlouhavý (na rozdíl od jiných částí práce zde také autor
jen omezeně využívá odbornou literaturu, která je přitom k některým uváděným rozsudkům
poměrně kritická). Přes tuto připomínku však práci považuji za velmi zdařilou. Autor v ní
prokazuje nejen své zaujetí tématem a svědomitost při jeho zpracování, ale též schopnosti a
dovednosti pro kvalitní vědeckou práci nezbytné, jako jsou zejména kritické myšlení a práce
se zdroji.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autora požádala o
vyjádření k následujícím tématům:

1. Analýzou relevantní činnosti jednotlivých regionálních lidskoprávních mechanismů
dochází autor k vcelku nadějnému závěru, podle něhož „státy v současné době
nemohou ignorovat závažné poškozování životního prostředí a zároveň dodržovat své
regionální lidsko-právní povinnosti“ (str. 99). V té souvislosti se nabízí otázka, jaký je
reálný dopad rozhodnutí, která v souvislosti se zhoršením stavu životního prostředí
porušení regionálních lidskoprávních povinností konstatují. Jsou tato rozhodnutí
dotčenými státy respektována, či přesněji, vedou v praxi skutečně k nápravě
závadného stavu?

2. Shrnutí výhod a nevýhod samostatného práva na příznivé životní prostředí.

V Jakartě dne 9. září 2015

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
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