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Diplomant: Tomáš Matějičný 

Téma a rozsah práce: Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu 
Předložená práce byla zpracována v rozsahu 65 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr, 
do pěti kapitol. Práce obsahuje všechny povinné přílohy a splňuje i ostatní formální 
požadavky.  

Datum odevzdání práce: prosinec 2010 

Aktuálnost tématu: Zvolené téma je možné považovat za aktuální. Autor si zvolil jako oblast 
pro rozbor právní úpravu ochrany vod, ve které došlo v nedávné době k poměrně 
významným změnám, a to jak na úrovni nástrojů koncepčních, tak administrativních.  

Náročnost tématu: Téma lze považovat za středně náročné. Teoretickému vymezení 
jednotlivých kategorií nástrojů ochrany životního prostředí byla v odborné literatuře 
věnována poměrně značná pozornost a diplomant tak má z čeho vycházet. Na druhou stranu 
aplikace teoretických poznatků na konkrétní oblast právní úpravy ochrany životního 
prostředí vyžaduje uchopení poměrně rozsáhlé právní úpravy a pro úspěšné uchopení 
tématu je nezbytné pochopení nejenom jednotlivých nástrojů, ale především jejich 
vzájemných vazeb.  
Hodnocení práce:  Práce podává poměrně zdařilý přehled systému nástrojů ochrany 
životního prostředí na úseku ochrany vod. V úvodní kapitole autor nejprve teoreticky vymezil 
jednotlivé kategorie nástrojů, včetně jejich základní charakteristiky a příkladů. Další kapitoly 
jsou pak již věnovány uplatnění těchto nástrojů v rámci ochrany vod. Ocenit musím snahu 
autora neomezovat se při jejich rozboru pouze na nejužší oblast ochrany vod. V rámci 
koncepčních nástrojů tak pojednává vedle tradičních vodních plánů i další koncepční nástroje 
s významem pro tuto oblast, zejména nástroje územního plánování. Na druhé straně autorův 
přístup je do značné míry popisný, oproti očekávání se jen velmi málo všímá vzájemných 
vazeb jednotlivých kategorií nástrojů, což se projevuje i v závěru práce, který tento aspekt 
naprosto pomíjí. Výhradu mám i k zařazen institutu posuzování vlivů na životní prostředí jako 
samostatné ho nástroje (viz. kap. 3.4) byť je zjevné, že proces posuzování vlivů tvoří součást 
koncepčního či projektového rozhodování a jako takový je tedy určitým prvkem tvorby 
koncepčních nástroje, popřípadě povolování konkrétních činností.    
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Tomáše Matějičného 
doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře. 

Otázky k obhajobě:  
1. Co je podstatou procesu posuzování vlivů na životní prostředí a jaký je význam tohoto 
institutu v rámci ochrany vod?   
2. Které základní standardy jsou v platné právní úpravě ochrany vod zakotveny a jak se 
uplatňují při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových?  
 
V Praze dne 14. ledna 2011 
 
       JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
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