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Předkládaná disertační práce je výsledkem dlouhodobého a hlubokého zájmu autora o 

zvolenou problematiku (touto tématikou se zabýval již na úrovni bakalářského a 

magisterského studia), což se na výsledné podobě textu veskrze pozitivním způsobem 

odrazilo. 

Autor si jako hlavní cíl své práce vytkl: „zhodnotit instituce, mechanismy a pravidla týkající se 

vodních zdrojů sdílených více státy“, a ověřit či vyvrátit tvrzení, že v mezinárodních povodích 

„kooperace zainteresovaných aktérů vysoce převažuje nad konflikty“. Uvedený cíl práce je 

autorem představen a následně přesvědčivě realizován v dostatečně širokém záběru. Jeho analýza 

je postavena na kombinaci teoretických principů vycházejících z oblasti mezinárodního práva, jak 

v obecné rovině, tak i pokud se jedná o smluvní prostředí v rámci zkoumaných mezinárodních 

povodí, tak ze zhodnocení  dat (analýza dat z 263 mezinárodních povodí v období 1949 – 2000) 

vztahujících se ke zvolené problematice. 

Práce má velmi dobře propracovanou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 

jsou vnitřně konzistentní. Za zásadní přidanou hodnotu považuji podrobnou analýzu 

institucionální struktury pěti mezinárodních povodí: Ganga-Brahmaputra-Meghna, Dunaj, Eufrat 

a Tigris (Shatt-al-Arab), Mekong a povodí Aralského jezera. Myslím, že je třeba autora ocenit, že 

se v těchto konkrétních případech zvládl nadmíru dobře vypořádat nejenom s problematikou 

právních úprav a jejich odrazu na vzestup/pokles intenzity kooperačních/konfliktních aktivit, ale i 

za to, v jaké hloubce a kvalitě se dokázal vypořádat s nastíněním historického, právního, socio-

politického a geopolitického kontextu. Například exkurz do islámského práva vztahujícího se 

k problematice vody, či obdobný exkurz v případě indického subkontinentu, dodává jeho práci 

nejenom velice zajímavý, ale dnes nesmírně potřebný přesah umožňující čtenáři proniknout za 

hranice standardního „západního“ pohledu na problematiku (ne)fungování mezinárodní 

společnosti.   V tomto ohledu cítím rovněž potřebu ocenit volbu pěti zvolených mezinárodních 

povodí, jež autor detailně rozebral v rámci případových studií. Čtenář tak získává originální 

možnost specifickou optikou vodní problematiky nahlédnout vývoj v pěti různých, a 

přinejmenším z geopolitického hlediska nesmírně zajímavých, světových regionech. Schopnost 

autora ukázat na míru a limity (ne)spolupráce a faktory, které ji v konkrétních případech 

usnadňují/znesnadňují se může stát cennou součástí mozaiky hlubšího poznání těchto regionů a 

(ne)schopnosti, zájmech, taktice a motivaci jejich politických elit při vyjednávání o strategických 

otázkách regionálního/globálního významu.  



Autorovi se přehledně a v dostatečném záběru podařilo realizovat vytčený cíl a proto je práci 

možno označit za zdařilou, a v českém prostředí navíc originální a velice přínosnou. 

 

Pokud jde o formální stránku, pak předložený text dle mého názoru vyhovuje všem standardům na 

texty tohoto typu kladeným. Text se opírá o rozsáhlý soubor informačních zdrojů s nímž autor 

pracuje dle předepsaných norem. Vzhledem k absolutní dominanci anglicky psané literatury a 

zdrojů je pochopitelné, že si autor pro zpracování vlastního textu rovněž zvolil angličtinu. Pokud 

jsem byl schopen posoudit, tak jeho jazykový projev je velmi kultivovaný a výsledný text je 

nejenom informačně bohatý, ale i čtivý. Práce má dostatečný rozsah, použité tabulky a grafy 

vlastní text vhodně doplňují. 

 

Závěrem proto mohu konstatovat, že předložená práce vyhovuje jak obsahovým, tak i formálním 

požadavkům a bez jakýchkoli výhrad ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 30. srpna 2011     Michael Romancov  


