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Diplomová práce je zpracována v celkovém rozsahu 100 stran, z toho cca 70 stran vlastního
textu (celkový počet znaků včetně mezer činí dle čestného prohlášení autorky 155 721). Kromě
úvodu a závěru je výklad členěn do sedmi částí věnovaných postupně věcným a právním
souvislostem problematiky, zadržování vody v koncepčních nástrojích, obecné ochraně
zemědělské a lesní půdy, zvláštní územní ochraně relevantní pro zadržování vody v krajině,
dílčím opatřením v krajině, průřezovým nástrojům relevantním pro podporu zadržování vody
v krajině a podpoře zadržování vody v krajině v ekonomických nástrojích. Práci doplňují
seznamy zkratek a použitých zdrojů a povinné součásti (abstrakty, klíčová slova).
Datum odevzdání práce: 29. srpna 2019
Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je bezpochyby vysoce aktuální. Podpora
zadržování vody v krajině je nezbytnou součástí adaptace na dopady klimatických změn (které
se projevují mimo jiné změnami v distribuci srážek a související intenzivnější hrozbou půdního
sucha) a právní úprava v této podpoře hraje stěžejní roli. Z hlediska zpracování formou
vědeckého právního textu lze téma označit i jako nové, neboť odborná právní literatura mu
zatím nevěnuje větší pozornost, či přesněji se zabývá pouze jeho dílčími aspekty. Za výběr
tématu je tedy autorku třeba pochválit.
Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za poměrně náročné, a to jednak z důvodu již
naznačené absence odborné literatury, která by se jím komplexně zabývala, jednak z důvodu
jeho rozsahu. Relevantní právní nástroje jsou rozptýleny v řadě právních předpisů, ne vždy je
navíc zadržování vody v krajině jejich primárním cílem. Autorka musela při zpracování
analyzovat velké množství primárních i sekundárních zdrojů a prokázat značnou dávku
samostatnosti a kritického právního myšlení.
Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Z hlediska formálního nemám
připomínky: práce je psána srozumitelným a v dobrém slova smyslu čtivým stylem, objevuje
se v ní jen minimum překlepů a chyb z nepozornosti, grafická úprava je standardní. Autorka
pro doplnění výkladu vhodně využívá poznámek pod čarou a vědecky poctivě a formálně
správně odkazuje na použité zdroje. Struktura výkladu je jako celek spíše analytická, autorka
ale usiluje i o syntézu – nepopisuje jednotlivé nástroje podle předpisů, v nichž jsou upraveny,
ale napříč předpisy se snaží hledat jejich společné charakteristiky. Její výklad je komplexní a
ucelený, byť nejde vždy do hloubky, to je však vzhledem k rozsahu tématu a druhu kvalifikační
práce pochopitelné. Z důvodu novosti tématu (ve smyslu jeho omezeného zpracování

odbornou právní literaturou) pak lze autorce odpustit i jistou popisnost práce, která byla pro
představení jednotlivých nástrojů nutná. Celkově velmi oceňuji autorčin přístup k této studijní
povinnosti, v mnoha směrech vrcholu studia na Právnické fakultě UK, který začal již
zodpovědným výběrem tématu (které je vysoce aktuální a autorce osobně blízké, přitom však
nijak jednoduché) a pokračoval jeho poctivým zpracováním. Ve své srozumitelnosti a
přehlednosti výklad místy působí až jednoduše, vím však, kolik je za ním práce. Těšilo mě tuto
diplomovou práci vést.
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Konstatuji, že předložená práce splňuje
požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a s ohledem na výše uvedené
ji doporučuji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
V rámci obhajoby prosím autorku o vyjádření k následujícím tématům:
1. Ministerstvo životního prostředí stále nevydalo tzv. protierozní vyhlášku, kterou
předpokládá zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jež by
zadržování vody v krajině mohla výrazně napomoci. Co by tato vyhláška měla obsahovat
a jak se projevuje její absence?
2. Zhodnocení obecného významu ekonomických nástrojů pro zadržování vody v krajině. Jak
by se mohly, resp. měly, existující ekonomické nástroje změnit, aby bylo jejich působení
v tomto směru účinnější?
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