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I. Splnění formálních požadavků 

Autor sepsal svoji práci na 167 stranách (bez příloh a resumé), práce je členěna do tří 

hlavních částí a devíti kapitol včetně úvodu a závěru. Autor použil číslování kapitol podle 

normy ISO 2145 a jednotky a míry jsou normovány podle normy ISO 31. Autor ve své práci 

řádně a správně využívá a cituje odborné texty, právní texty, judikaturu a cizojazyčné 

prameny. Citace jsou řešeny přímo v textu stylem (autor-datum) a úplná bibliografická 

informace dle normy ISO 690 je uvedena v seznamu literatury. Poznámky pod čarou autor 

využívá jak pro vysvětlivky, tak i pro citování velkého množství primárních pramenů 

mezinárodního práva veřejného, zejména pak mezinárodních smluv. Tato citační metoda má 

své opodstatnění, neboť autorské dokumenty jsou oddělené od primárních pramenů. 

Přehlednost autor ošetřil užitím graficky odlišného formátu pro přímé citace. Práce je tak 

srozumitelná i přehledná. Disertace je psaná odbornou angličtinou výborné úrovně, která 

výrazně rozšiřuje možnosti využití výsledků v odborných publikacích. Po formální stránce 

hodnotím práci jako velice zdařilou. 

 

II. Téma a náročnost práce 

Téma práce považuji za aktuální, atraktivní a přínosné. Problematika spolupráce 

v mezinárodních povodích překračující hranice mezinárodního práva veřejného, geografie a 

mezinárodních vztahů a není u nás až na výjimky předmětem badatelského zájmu, a to 
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přestože spor o dostavbu vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros činí tuto problematiku našemu 

prostředí geograficky i tematicky blízkou. Právo mezinárodních prostorů poskytuje mnoho 

„bezpečných“ témat, jako je například mořské právo, jehož kodifikace a je úspěšně završena 

Úmluvou o mořském právu organizace spojených národů. 

Proto velmi oceňuji, že autor zvolil téma s vyšší mírou nejistoty, protože proces kodifikace 

mezinárodního práva vodních zdrojů nebyl dosud završen. Důraz je tedy správně kladen na 

mezinárodně právní obyčej a studium chování aktérů mezinárodního práva veřejného. Téma 

práce považuji za aktuální, náročné a zároveň vhodně zvolené. 

 

III. Splnění cílů práce 

Disertační práce PhDr. Mgr Jakuba Landovského si vytyčila hned několik vzájemně 

propojených cílů. V první řadě inovativním způsobem zhodnotit vývoj norem pro sdílení vody 

v globálním měřítku. Tento cíl byl splněn pomocí teoretické úvahy o vývoji základních norem 

mezinárodního práva veřejného vážících se k problematice vodních zdrojů. Obdobná 

pojednání, jakkoliv potřebná, jsou často pouze deskriptivní. Autor hodnocené práce se ale 

zaměřil i na vývojová stádia a hlavně vzájemné vztahy zkoumaných pravidel. Během 

obhajoby by měl autor vysvětlit a na konkrétních příkladech doložit v čem si obecné normy 

mezinárodního práva odporují. Problémem mezinárodního obyčeje se zabývá po teoretické 

stránce mnoho autorů, ale málokdo se odhodlá k pracnému výzkumu smluvní praxe států, 

která je hlavním důkazem vznikajícího mezinárodně právního obyčeje. Autor se přes 

deklarovaný odklon od kvantitativní metody nakonec rozhodl k jejímu použití a toto své 

rozhodnutí by měl během obhajoby podrobněji zdůvodnit. Výsledky analýzy jsou zajímavé a 

doporučuji jejich publikování v samostatném článku. Autorovu snahu vnést i do této 

teoretické části nový pohled nelze hodnotit jinak než kladně. Cíl první části byl splněn a 

výsledek byl opřen o přesvědčivé důkazy. 

Druhým cílem byla analýza pěti vybraných povodí z hlediska působení faktorů (stressors) na 

instituce v povodí. I v této části kandidát splnil cíle disertační práce, tím že odhalil 
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strukturální či jiné nedostatky stávajících institucionálních rámců. Tato část je skutečně 

inovativní a zajímavá, ale doporučil bych v závěru srovnat přehlednou formou připravenost 

institucionálního rámce ve všech zkoumaných povodích, jako je tomu bylo u první ho cíle. 

Tato srovnání jsou součástí parciálních závěrů jednotlivých kapitol, takže absence souhrnné 

tabulky je spíše otázkou přehlednosti a formy prezentace výsledků. Vzhledem k uvedenému 

konstatuji, že i druhý cíl disertační práce byl řádně splněn. 

 

IV. Obsahové zhodnocení práce 

V úvodní části práce dostanou prostor myšlenky jiných autorů, které však nejsou jen 

popsány, ale jsou předmětem odborné polemiky. Kritické myšlení je jednou z hlavních deviz 

této práce. S většinou uvedených pohledů na danou problematiku kandidát polemizuje a na 

výsledcích této polemiky pak staví vlastní hypotézy a volí metody.  Úvodní diskuze je 

zpracována po několika osách, včetně debaty z hlediska  environmentalistiky a debaty 

rámované konceptem „lidské bezpečnosti“. V rámci úvodu jsou popsány metody, cíle a 

struktura práce, které již byly zhodnoceny. Druhou část pojednávající o obecných normách 

jsem již dostatečně posoudil výše, takže se nyní budu věnovat třetí části zabývající se 

případovými studiemi povodí, Dunaje, Eufratu a Tigridu, Gangy, Aralského jezera a Mekongu. 

Tato stať je pojednána na více než 100 stranách textu a zachází do značného detailu. Osobně 

se domnívám, že dizertační práce většinou využijí pouze zájemci o úzce vymezenou 

problematiku, a proto množství uváděných detailů rozhodně není na překážku.  

Každá případová studie má stejnou strukturu. Nejprve je popsán historický vývoj pravidel a 

institucí. Zde bych upozornil na velmi zdařilý exkurz do muslimského vodního práva. Poté 

přichází na řadu normy platného mezinárodního práva v jednotlivých povodích. Velký důraz 

je kladen na strukturu smluvních vazeb. Struktura výrazně ovlivňuje spolupráci ve všech 

zkoumaných oblastech. Souhlasím s autorem, že striktně bilaterálně rámec spolupráce 

v povodí Gangy, nebo absence Číny ve strukturách pro mezinárodní spolupráci na řece 

Mekong výrazně snižují účinnost mezinárodních mechanismů. V závěru jsou představeny 
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hlavní faktory, se kterými se musí státy v povodí společně vyrovnat. Faktory jsou děleny na 

geopolitické, socioekonomické a biofyzikální a následně porovnávány s existujícím smluvním 

rámcem, tak aby bylo možné hodnotit efektivitu a stabilitu systému mezinárodních smluv. 

Tato veskrze moderní práce vychází ze znalosti jednotlivých myšlenkových směrů v úzce 

vymezené oblasti studia konfliktů a kooperace v mezinárodních povodích. Byla nám tak 

představena praktická studie postavená na solidních teoretických základech.  

 

V. Celkové zhodnocení, klasifikace 

S celkovou úrovní práce jsem velmi spokojen. Autor si vybral obtížné a zároveň aktuální 

téma. Uvedené připomínky oponenta mají pouze diskusní charakter. Disertační práce PhDr. 

Mgr. Jakuba Landovského obsahuje původní výsledky a originální zpracování ucelené části 

problematiky sdílení mezinárodních vodních zdrojů a to na úrovni, která snese srovnání 

s obdobnými pracemi v zahraniční. 

Práci jednoznačně a bez výhrad doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 23.8.2011 

 

___________________________________________ 
Doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA 
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