
             Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno diplomanta: Martin Altmann 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava ochrany vodních toků. Práce je 

zpracována na 75 stranách, z toho 66 stran vlastního textu ve 2 kapitolách doplněných o 

úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.  

Datum odevzdání práce: 27.05.2019  

Aktuálnost (novost) tématu: Ochranu vodních toků lze považovat za téma stále aktuální a 

naléhavé. Dosaženou úroveň ochrana kvality vod v těchto tocích, byť zde došlo oproti 

minulým létům k výraznému zlepšení, nelze stále považovat za dostatečnou (havárie, vliv 

zemědělské činnosti). Navíc v posledních letech s ohledem na četnější výskyt výrazných 

výkyvů počasí (sucha, povodně) nabývá na aktuálnosti rovněž problematika regulace kvantity 

vod v těchto tocích. Samotná problematika právní úpravy ochrany vodních toků se jako téma 

diplomových prací objevuje jen zřídka (a spíše v mezinárodním kontextu), a lze proto volbu 

diplomanta přivítat.  

Náročnost tématu: Téma lze považovat za náročné, a to zejména z důvodu technického 

charakteru (nutnost orientovat se v poměrně obtížné věcné problematice a vzhledem 

k autorem zvolené systematice práce i ve zvolených koncepčních nástrojích) a složitosti 

právní úpravy (zejména Rámcové směrnice o vodách). Na druhou strany existuje pro 

zpracování tématu relativně dostatek pramenů.   

Formální a systematické členění práce: Diplomová práce má celkem 75 stran, z toho 66 stran 

vlastního textu a 2 kapitoly doplněné o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. 

V rámci první kapitoly se autor věnuje celé řadě teoretických otázek, jakými jsou vymezení 

základních pojmů (vodní tok), historický vývoj vodního práva, mezinárodněprávní úprava a 

základy české právní úpravy. Ve druhé kapitole jsou pak analyzovány opatření plánů dílčích 

povodí včetně vybraných skupin opatření k ochraně kvality a kvantity vod ve vodních tocích.  

   

Hodnocení práce: Diplomant při zpracování tématu prokázal schopnost celkové orientace 

v dané problematice a zpracování komplexních informací do srozumitelného a 

strukturovaného celku. Z textu práce je nepochybné, že autor je velmi dobře obeznámen s 

platnou právní úpravou a je schopen její obsah interpretovat a popsat. Práce neobsahuje téměř 

žádné překlepy či pravopisné chyby. Autor prokazuje schopnost práce s odbornou literaturou 

a ocenit lze nadstandardní zastoupení odkazů na použité zdroje. Kladně hodnotím rovněž 

zařazení příloh vhodně doplňujících zpracované téma. Po formální stránce proto hodnotím 

práci jako výbornou.  

 

     K obsahové stránce práce mám několik menších výhrad. Práce se místy zaobírá až příliš 

technickými detaily (byť je toto do jisté míry dáno i povahou tématu). Je rovněž škoda, že 

diplomant zcela rezignoval na zařazení vhodné judikatury (byť i toto je do určité míry 

odůvodnitelné způsobem zpracování tématu). Naopak velmi kladně hodnotím autorovy 

kvalitní a erudované komentáře a polemiky, které se prolínají textem celé práce, byť občas 

není zcela zřejmé, jaké změny by diplomant v právní úpravě navrhoval (např. u revitalizací 

vodních toků). Po obsahové stránce hodnotím práci rovněž jako výbornou.  

     S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že hlavní cíl diplomové práce vytknutý 

diplomantem v jejím úvodu, tj. popsat národní právní úpravu ochrany vodních toků v 

kontextu právní úpravy evropské a mezinárodní a provést analýzu opatření navržených v 

plánech dílčích povodí a na základě výsledků určit, jaké nástroje současná právní úprava k 



realizaci navrhovaných opatření poskytuje, a zda umožňuje komplexní a efektivní řešení v 

současné době stále neuspokojivého ekologického i chemického stavu vodních toků a 

dosažení cílů Rámcové směrnice o vodách, byl diplomantem v zásadě splněn.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, 

věcné a grafické na výborné úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým 

klasifikačním stupněm výborně.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor věnoval následujícím 

otázkám:   

1. Možnost vymáhání náhrady škody na rybách vysazených do vodního toku uhynulých 

v důsledku havárie (znečištění). 

2. Možnosti změn právní úpravy pro účely zjednodušení a zefektivnění provádění revitalizací 

vodních toků.    

V Praze dne 10.06.2019  

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


